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 كتاب األم
 لإلمام الشافعي رمحه اهلل

 
 اجلزء األول



 1 :صفحة 

 
   

بسم اهلل الرمحن الرحيم    
  

كتاب الطهارة    
أخربنا الربيع بن سليمان قال أخربنا الشافعي رمحه اهلل تعاىل قال قال اهلل عز وجل  إذا قمتم إىل الصالة  

م وأرجلكم  اآلية قال الشافعيفاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق وامسحوا برءوسك فكان بينا  :
عند من خوطب باآلية أن غسلهم إمنا كان باملاء مث أبان يف هذه اآلية أن الغسل باملاء وكان معقوال عند 
من خوطب باآلية أن املاء ما خلق اهلل تبارك وتعاىل مما الصنعة فيه لآلدميني وذكر املاء عاما فكان ماء 

اآلبار والقالت والبحار العذب من مجيعه واألجاج سواء يف أنه يطهر من توضأ السماء وماء األهنار و
واغتسل منه وظاهر القرآن يدل على أن كل ماء طاهر ماء حبر وغريه وقد روي فيه عن النيب صلى اهلل 

أخربنا مالك عن صفوان  :عليه وسلم حديث يوافق ظاهر القرآن يف إسناده من ال أعرفه قال الشافعي
يم عن سعيد بن سلمة رجل من آل ابن األزرق أن املغرية بن أيب بردة وهو من بين عبد الدار بن سل

خربه أنه مسع أبا هريرة رضي اهلل عنه يقول سأل رجل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال يا رسول اهلل إنا 
النيب صلى اهلل عليه  نركب البحر ومعنا القليل من املاء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ مباء البحر فقال

أخربنا إبراهيم بن حممد عن عبد العزيز بن عمر عن  :وسلم هو الطهور ماؤه احلل ميتته قال الشافعي
سعيد بن ثوبان عن أيب هند الفراسي عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال من مل يطهره 

ختالطه جناسة وال طهور إال فيه أو يف الصعيد فكل املاء طهور ما مل  :البحر فال طهره اهلل قال الشافعي
وسواء كل ماء من برد أو ثلج أذيب وماء مسخن وغري مسخن ألن املاء له طهارة والنار ال تنجس املاء 
رمحه اهلل أخربنا إبراهيم بن حممد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن اخلطاب رضي  :قال الشافعي

سل به ويتوضأ به قال الشافعياهلل عنه كان يسخن له املاء فيغت وال أكره املاء املشمس إال من جهة  :
أخربنا إبراهيم بن حممد عن صدقة ابن عبد اهلل عن أيب الزبري عن جابر بن عبد  :الطب قال الشافعي



املاء على  :اهلل أن عمر كان يكره االغتسال باملاء املشمس وقال إنه يورث الربص قال الشافعي
إال بنجس خالطه والشمس والنار ليسا بنجس إمنا  الطهارة وال ينجس  
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النجس احملرم فأما ما اعتصره اآلدميون من ماء شجر ورد أو غريه فال يكون طهورا وكذلك ماء   
أجساد ذوات األرواح ال يكون طهور ألنه ال يقع على واحد من هذا اسم ماء إمنا يقال له ماء مبعىن ماء 

ذا وماء مفصل كذا وجسد كذا وكذلك لو حنر جزورا وأخذ كرشها فاعصتر منه ورد وماء شجر ك
ماء مل يكن طهورا ألن هذا ال يقع عليه اسم املاء إال باإلضافة إىل شيء غريه يقال ماء كرش وماء 

 مفصل كما يقال ماء ورد وماء شجر كذا وكذا فال جيزي أن يتوضأ بشيء من هذا 
نجس املاء الذي ينجس والذي ال ي   

قال الشافعي  رمحه اهلل املاء ماآن ماء جار وما راكد فأما املاء اجلاري فإذا وقع فيه حمرم من ميتة أو  :
دم أو غري ذلك فإن كان فيه ناحية يقف فيها املاء فتلك الناحية منه خاصة ماء راكد ينجس إن كان 

مخس قرب مل ينجس إال أن موضعه الذي فيه امليتة منه أقل من مخس قرب جنس وإن لكان أكثر من 
يتغري طعمه أو لونه أو رحيه فإن كان جاريا ال يقف منه شيء فإذا مرت اجليفة أو ما خالطه يف اجلاري 
توضأ مبا يتبع موضع اجليفة من املاء ألن ما يتبع موضعها من املاء غري موضعها منه ألنه مل خيالطه جناسة 

أ رجل مما حول اجليفة مل جيزه إذا ما كان حوهلا أقل من وإن كان املاء اجلاري قليال فيه جيفة فتوض
مخس قرب كاملاء الراكد ويتوضأ مبا بعده ألن معقوال يف املاء اجلاري أن كل ما مضى منه غري ما حدث 
وأنه ليس واحدا خيتلط بعضه ببعض فإذا كان احملرم يف موضع منه حيتمل النجاسة جنس ولوال ما وصفت 

ليال فخالطت النجاسة منه موضعا فجرى جنس الباقي منه إذا كانا إذا اجتمعا معا وكان املاء اجلاري ق
حيمالن النجاسة ولكنه كما وصفت كل شيء جاء منه غري ما مضى وغري خمتلط مبا مضى واملاء الراكد 
يف هذا خمالف له ألنه خمتلط كله فيقف فيصري ما حدث فيه خمتلطا مبا كان قبله ال ينفصل فيجري بعضه 

وإذا كان املاء اجلاري قليال أو كثريا فخالطته جناسة  :قبل بعض كما ينفصل اجلاري قال الشافعي



فغريت رحيه أو طعمه أو لونه كان جنسا وإن مرت جريته بشيء متغري حبرام خالطه فتغريت مث مرت به 
ن يف املاء اجلاري جرية أخرى غري متغرية فاجلرية اليت غري متغرية طاهرة واملتغرية جنسة قال وإذا كا

موضع منخفض فركد فيه املاء وكان زائال عن سنن جريته باملاء يستنقع فيه فكان حيمل النجاسة فخالطه 
 حرام جنس ألنه راكد وكذلك إن كان اجلاري يدخله إذا كان يدخله منه ماال يكثره 
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اجلاري موضع منخفض فوقع فيه حمرم حىت يصري كله مخس قرب وال جيري به وإن كان يف سنن املاء   
وكان املاء جيري به فهو جار كله ال ينجس إال مبا ينجس به اجلاري وإذا صار املاء اجلاري إىل موضع 
واملاء الراكد ماءان ماء ال  :يركد فيه املاء فهو ماء راكد ينجسه ما ينجس املاء الراكد قال الشافعي

لونه فيه أو رحيه أو طعمه قائما وإذا كان شيء من احملرم فيه  ينجس بشى خالطه من احملرم إال أن يكون
موجودا بأحد ما وصفنا تنجس كله قل أو كثر قال وسواء إذا وجد احملرم يف املاء جاريا كان أو راكدا 

قال وماء ينجس بكل شيء خالطه من احملرم وإن مل يكن موجودا فيه فإن قال قائل ما احلجة يف فرق 
ال ينجس ومل يتغري واحد منهما قيل السنة أخربنا الثقة عن الوليد بن كثري عن حممد  بني ما ينجس وما

ابن عباد بن جعفر عن عبد اهلل بن عبد اهلل بن عمر عن أبيه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال إذا كان 
رسول اهلل  املاء قلتني مل حيمل جنسا أو خبثا أخربنا مسلم عن ابن جريج بإسناد ال حيضرين ذكره أن

صلى اهلل عليه وسلم اذا كان املاء قلتني مل حيمل جنسا وقال يف احلديث بقالل هجر قال ابن جريج 
رمحه اهلل كان مسلم يذهب إىل  :ورأيت قالل هجر فالقلة تسع قربتني أو قربتني وشيئا قال الشافعي

سع قلتني وقد تكون أن ذلك أقل من نصف القربة أو نصف القربة فيقول مخس قرب هو أكثر ما ي
القلتان أقل من مخس قرب ويف قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا كان املاء قلتني مل حيمل جنسا 
فاالحتياط أن تكون القلة قربتني  :داللة على أن مادون القلتني من املاء حيمل النجس قال الشافعي

غريه وقرب احلجاز كبار فال يكون املاء ونصفا فإذا كان املاء مخس قرب مل حيمل جنسا يف جريان أو 
الذي ال حيمل النجاسة إال بقرب كبار وإذا كان املاء أقل من مخس قرب فخالطته ميتة جنس وجنس كل 



وعاء كان فيه فأهريق ومل يطهر الوعاء إال بأن يغسل وإذا كان املاء أقل من مخس قرب فخالطته جناسة 
ء حىت يصري هو بالذي صب عليه مخس قرب فأكثر طهر ليست بقائمة فيه جنسته فإن صب عليه ما

وكذلك لو صب هو على املاء أقل وأكثر منه حىت يصري املاآن معا أكثر من مخس قرب مل ينجس واحد 
منهما صاحبه وإذا صارا مخس قرب فطهرا مث فرقا مل ينجسا بعد ما طهرا إال بنجاسة حتدث فيهما وإذا 

خرجت يف دلو أو غريه طرحت وأريق املاء الذي معها ألنه وقعت امليتة يف بئر أو غريها فأ  
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أقل من مخس قرب منفردا من ماء غريه وأحب إىل لو غسل الدلو فإن مل يغسل ورد يف املاء الكثري   
طهره املاء الكثري ومل ينجس هو املاء الكثري قال واحملرم كله سواء إذا وقع يف أقل من مخس قرب جنسه 

وقع حوت ميت يف ماء قليل أو جرادة ميتة مل ينجس ألهنما حالل ميتتني وكذلك كل ما كان من ولو 
ذوات األرواح مما يعيش يف املاء ومما ال يعيش يف املاء من ذوات األرواح إذا وقع يف املاء الذي ينجس 

ب واخلنافس وما ميتا جنسه إذا كان مما له نفس سائلة فأما ما كان مما ال نفس له سائلة مثل الذبا
أشبههما ففيه قوالن أحدمها أن ما مات من هذا يف ماء قليل أو كثري مل ينجسه ومن قال هذا قال فإن 

قال قائل هذه ميتة فكيف زعمت أهنا ال تنجس قيل ال تغري املاء حبال وال نفس هلا فإن قال فهل من 
أمر بالذباب يقع يف املاء أن يغمس فيه داللة على ما وصفت قيل نعم إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

وكذلك أمر به يف الطعام وقد ميوت بالغمس وهو ال يأمر بغمسه يف املاء والطعام وهو ينجسه لو مات 
فيه ألن ذلك عمد إفسادمها والقول الثاين أنه إذا مات فيما ينجس جنس ألنه حمرم وقد يأمر بغمسه للداء 

إىل أن كل ما كان حراما أن يؤكل فوقع يف ماء فلم ميت حىت  الذي فيه واألغلب أن ال ميوت وأحب
أخرج منه مل ينجسه وإن مات فيه جنسه وذلك مثل اخلنفساء واجلعل والذباب والربغوث والقملة وما 

كان يف هذا املعىن قال وذرق الطري كله ما يؤكل حلمه وما ال يؤكل حلمه إذا خالط املاء جنسه ألنه 
ال الربيع وعرق النصرانية واجلنب واحلائض طاهر وكذلك اجملوسي وعرق كل دابة يرطب برطوبة املاء ق

طاهر وسؤر الدواب والسباع كلها طاهر إال الكلب واخلنزير قال الربيع وهو قول الشافعي وإذا وضع 



 املرء ماء فاسنت بسواك وغمس السواك يف املاء مث أخرجه توضأ بذلك املاء ألن أكثر ما يف السواك ريقه
وهو لو بصق أو تنخم أو التخط يف ماء مل ينجسه والدابة نفسها تشرب يف املاء وقد خيتلط به لعاهبا فال 

ينجسه إال أن يكون كلبا أو خنزيرا قال وكذلك لو عرق فقطر عرقه يف املاء مل ينجس ألن عرق 
إذا كان احلرام اإلنسان والدابة ليس بنجس وسواء من أي موضع كان العرق من حتت منكبه أو غريه و

موجودا يف املاء وإن كثر املاء مل يطهر أبدا بشيء ينزح منه وإن كثر حىت يصري احلرام منه عدما ال يوجد 
منه يف شيء قائم فإذا صار احلرام فيه عدما طهر املاء وذلك أن يصب عليه ماء غريه أو يكون معينا فتنبع 

كذا طهر وإن مل ينزح منه شيء قال وإذا جنس اإلناء فيه العني فيه فيكثر وال يوجد احملرم فيه فإذا كان ه
 املاء القليل أو األرض أو البئر ذات البناء فيها املاء الكثري حبرام خيالطه فكان موجودا فيه مث صب عليه ماء 
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ماء ال غريه حىت يصري احلرام غري موجود فيه وكان املاء قليال فنجس فصب عليه ماء غريه حىت صار   
ينجس مثله ومل يكن يف حرام فاملاء طاهر واإلناء واألرض اليت املاء فيهما طاهران ألهنما إمنا جنسا 

ينجاسة املاء فإذا صار حكم املاء إىل أن يكون طاهرا كان كذلك حكم مامسه املاء ومل جيز أن حيول 
جاسته وإذا كان املاء قليال يف حكم املاء وال حيول حكمه وإمنا هو تبع للماء يطهر بطهارته وينجس بن

إناء فخالطته جناسة أريق وغسل اإلناء وأحب إىل لو غسل ثالثا فإن غسل واحدة تأيت عليه طهر وهذا 
من كل شيء خالطه إال أن يشرب فيه كلب أو خنزير فال يطهر إال بأن يغسل سبع مرات وإذا غسلهن 

فإن كان يف حبر ال جيد فيه ترابا فغسله مبا يقوم سبعا جعل أوالهن أو أخراهن تراب ال يطهر إال بذلك 
مقام تراب يف التنظيف من أشنان أو خنالة أو ما أشبهه ففيه قوالن أحدمها ال يطهر إال بأن مياسه التراب 

واآلخر يطهر مبا يكون خلفا من التراب وأنظف منه مما وصفت كما نقول يف االستنجاء وإذا جنس 
جنسا ما ماسا به املاء من أبداهنما وإن مل يكن عليهما جناسة وكل ما مل الكلب أو اخلنزير بشرهبما 

ينجس بشربه فإذا أدخل يف املاء يدا أو رجال أو شيئا من بدنه مل ينجسه إال بأن يكون عليه قذر فينجس 
القذر املاء ال جسده فإن قال قائل فكيف جعلت الكلب واخلنزير إذا شربا يف إناء مل يطهره إال سبع 



رات وجعلت امليتة إذا وقعت فيه أو الدم طهرته مرة إذا مل يكن لواحد من هؤالء أثر يف اإلناء قيل له م
رمحه اهلل أخربنا ابن عيينة عن أيب الزناد عن  :اتباعا لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال الشافعي

ل إذا ولغ الكلب يف إناء األعرج عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قا
أحدكم فليغسه سبع مرات أخربنا مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهلل 

صلى اهلل عليه وسلم إذا شرب الكلب يف إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أخربنا ابن عيينة عن أيوب بن 
ى اهلل عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب يف إناء متيمة عن حممد بن سريين عن أيب هريرة أن رسول اهلل صل

فقلنا يف الكلب مبا أمر به رسول  :أحدكم فليغسله سبع مرات أوالهن أو أخراهن بتراب قال الشافعي
صلى اهلل عليه وسلم وكان اخلنزير إن مل يكن يف شر من حاله مل يكن يف خري منها فقلنا به قياسا عليه 

أخربنا ابن عيينة عن هشام بن عروة أنه مسع امرأته فاطمة بنت املنذر تقول وقلنا يف النجاسة سوامها مبا 
مسعت جديت أمساء بنت أيب بكر تقول سألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن دم احليض يصيب 

 الثوب 
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ملنذر عن فقال حتيه مث اقرصيه مث رشيه وصلى فيه أخربنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت ا  
أمساء قالت سألت امرأة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال يا رسول اهلل أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوهبا 

الدم من احليضة كيف تصنع فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم هلا إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم بغسل  فأمر رسول :احليضة فلتقرصه مث لتنضحه مباء مث لتصل فيه قال الشافعي
دم احليضة ومل يوقت فيه شيئا وكان اسم الغسل يقع على غسله مرة وأكثر كما قال اهلل تبارك وتعاىل 

فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق فأجزأت مرة ألن كل هذا يقع عليه اسم الغسل قال فكانت 
لغسل والوضوء يف الكتاب واملعقول ومل نقسه على األجناس هلا قياسا على دم احليضة ملوافقته معاين ا

الكلب ألنه تعبد أال ترى أن اسم الغسل يقع على واحدة وأكثر من سبع وأن اإلناء ينقى بواحدة ومبا 
دون السبع ويكون بعد السبع يف مماسة املاء مثله قبل السبع قال وال جناسة يف شيء من األحياء ماست 



أدخلت فيه شيئا من أعضائها إال الكلب واخلنزير وإمنا النجاسة يف املوتى أال ماء قليال بأن شربت منه أو 
ترى أن الرجل يركب احلمار ويعرق احلمار وهو عليه وحيل مسه فإن قال قائل ما الدليل على ذلك قيل 

ليه أخربنا إبراهيم بن حممد عن داود بن احلصني عن أبيه عن جابر بن عبد اهلل أن رسول اهلل صلى اهلل ع
أخربنا سعيد  :وسلم سئل أيتوضأ مبا أفضلت احلمر فقال نعم ومبا أفضلت السباع كلها قال الشافعي
ابن سامل عن ابن أيب حبيبة أو أيب حبيبة شك الربيع عن داود بن احلصني عن جابر بن عبد اهلل عن النيب 

بنت عبيد بن رفاعه عن كبشة صلى اهلل عليه وسلم مبثله أخربنا مالك عن إسحاق بن عبد اهلل عن محيدة 
بنت كعب بن مالك وكانت حتت ابن أيب قتادة أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة 

فشربت منه قالت فرآين أنظر إليه فقالك أتعجبني با ابنة أخي أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال إهنا 
لشافعيليست بنجس أهنا من الطوافني عليكم أو الطوافات قال ا رمحه اهلل تعاىل أخربنا الثقة عن حيىي  :

 :بن أيب كثري عن عبد اهلل بن أيب قتادة عن أبيه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أو مثل معناه قال الشافعي
 فقسنا على ما عقلنا مما وصفنا وكان الفرق بني الكلب واخلنزير وبني ما سوامها 
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ليس منها شيء حرم أن يتخذ إال ملعىن والكلب حرم أن يتخذ ال ملعىن وجعل مما ال يؤكل حلمه أنه   
ينقص من عمل من اختذه من غري معىن كل يوم قرياط أو قرياطان مع ما يتفرق به من أن املالئكة ال 
تدخل بيتا هو فيه وغري ذلك ففضل كل شيء من الدواب يؤكل حلمه أو ال يؤكل حالل إال الكلب 

لشافعيواخلنزير قال ا فإذا تغري املاء القليل أو الكثري فأننت أو تغري لونه بال حرام خالطه فهو على  :
الطهارة وكذلك لو بال فيه إنسان فلم يدر أخالطه جناسة أم ال وهو متغري الريح أو اللون أو الطعم فهو 

لب فيغريه قال وإذا على الطهارة حىت تعلم جناسته ألنه يترك ال يستقى منه فيتغري وخيالطه الشجر والطح
وقع يف املاء شيء حالل فغري له رحيا أو طعما ومل يكن املاء مستهلكا فيه فال بأس أن يتوضأ به وذلك أن 

يقع فيه البان أو القطران فيظهر رحيه أو ما أشبهه وإن أخذ ماء فشيب به لنب أو سويق أو عسل فصار 
يه إمنا يقال هلذا ماء سويق ولنب وعسل مشوب وإن املاء مستهلكا فيه مل يتوضأ به ألن املاء مستهلك ف



طرح منه فيه شيء قليل يكون ما طرح فيه من سويق ولنب وعسل مستهلكا فيه ويكون لون املاء الظاهر 
وال طعم لشيء من هذا فيه توضأ به وهذا ماء حباله وهكذا كل ما خالط املاء من طعام وشراب وغريه 

كان املاء قارا يف األرض فأننت أو تغري توضأ به ألنه ال اسم له دون املاء  إال ما كان املاء قارا فيه فإذا
وليس هذا كما خلط به مما مل يكن فيه ولو صب على املاء ماء ورد فظهر ريح ماء الورد عليه مل يتوضأ 

ران به ألن املاء مستهلك فيه واملاء الظاهر ال ماء الورد قال وكذلك لو صب عليه قطران فظهر ريح القط
يف املاء مل يتوضأ به وإن مل يظهر توضأ به ألن القطران وماء الورد خيتلطان باملاء فال يتميزان منه ولو 

صب فيه دهن طيب أو ألقى فيه عنرب أو عود أو شيء ذو ريح ال خيتلط باملاء فظهر رحيه يف املاء توضأ 
فيه مسك أو ذريرة أو شيء ينماع يف به ألنه ليس يف املاء شيء منه يسمى املاء خموضا به ولو كان صب 

املاء حىت يصري املاء غري متميز منه فظهر فيه ريح مل يتوضأ به ألنه حينئذ ماء خموض به وإمنا يقال له ماء 
مسك خموض وذريرة خموضة وهكذا كل ما ألقى فيه من املأكول من سويق أو دقيق ومرق وغريه إذا 

يتوضأ به ألن املاء حينئذ منسوب إىل ما خالطه منه ظهر فيه الطعم والريح مما خيتلط فيه مل   

 ID ' '   إمنا  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم
 حذفت اهلاء من ستة ألن 

  
العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر     
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جلنب وغريه فضل ا   

قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل أخربنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهلل عنها أن  :
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يغتسل من القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد 

يتوضئون يف زمان أخربنا  أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر إنه كان يقول إن الرجال والنساء كانوا



مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
من إناء واحد أخربنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أيب الشعثاء عن ابن عباس عن ميمونة أهنا كانت 

نا سفيان بن عيينة عن عاصم عن معاذة تغتسل هي والنيب صلى اهلل عليه وسلم من إناء واحد أخرب
العدوية عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من إناء واحد فرمبا قلت له 
روى عن سامل أيب النضر عن القاسم عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا  :أبق يل أبق يل قال الشافعي

د من اجلنابة قال الشافعيورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من إناء واح وهبذا نأخذ فال بأس أن  :
يغتسل بفضل اجلنب واحلائض ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اغتسل وعائشة من إناء واحد من 

اجلنابة فكل واحد منهما يغتسل بفضل صاحبه وليست احليضة يف اليد وليس ينجس املؤمن إمنا هو تعبد 
ن بعضبأن مياس املاء يف بعض حالته دو   

 ID ' '   (ومثانية أيام) :كقوله اهلل تعاىل فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات  
  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :اهلاء وحذفها فتقول

  
صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال     
  

يتوقف فيه إال جاهل غيب   .  
  

والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب     احلذف كما حكاه  -
  

الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن     
  

يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم    جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :
  

سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب   .  
  

وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله     
  



   
 

 9 :صفحة 
 
   

ماء النصراين والوضوء منه    
قال الشافعي  أخربنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن اخلطاب توضأ من ماء  :

رانية يف جرة نصراينة قال الشافعينص وال بأس بالوضوء من ماء املشرك وبفضل وضوئه ما مل يعلم  :
 فيه جناسة ألن للماء طهارة عند من كان وحيث كان حىت تعلم جناسة خالطته 

باب اآلنية اليت يتوضأ فيها وال يتوضأ    
قال الشافعي   عن ابن عباس أنه قال مر النيب أخربنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد اهلل بن عبد اهلل :

صلى اهلل عليه وسلم بشاة ميتة قد كان أعطاها موالة مليمونة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم قال فهال 
انتفعتم جبلدها قالوا يا رسول اهلل إهنا ميتة فقال إمنا حرم أكلها أخربنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد اهلل 

هلل عليه وسلم مثله أخربنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم مسع ابن وعلة مسع عن ابن عباس عن النيب صلى ا
ابن عباس مسع النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول أميا إهاب دبغ فقد طهر أخربنا مالك عن زيد بن أسلم 

عن ابن وعلة عن ابن عباس أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال إذا دبغ اإلهاب فقد طهر أخربنا مالك عن 
يد بن عبد اهلل بن قسيط عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان عن أبيه عن عائشة أن رسول اهلل صلى اهلل يز

فيتوضأ يف جلود امليتة كلها إذا دبغت وجلود ماال يؤكل حلمه من السباع قياسا  :عليه قال الشافعي
حيان قائمة وإمنا يطهر  عليها إال جلد الكلب واخلنزير فإنه ال يطهر بالدباغ ألن النجاسة فيهما ومها

بالدباغ ما مل يكن جنسا حيا والدباغ بكل ما دبغت به العرب من قرظ وشب وما عمل عمله مما ميكث 
فيه اإلهاب حىت ينشف فضوله ويطيبه ومينعه الفساد إذا أصابه املاء وال يطهر إهاب امليتة من الدباغ إال 

ترك عليه شعره فماس املاء شعره جنس املاء وإن مبا وصفت وإن متعط شعره فإن شعره جنس فإذا دبغ و
كان املاء يف باطنه وكان شعره ظاهرا مل ينجس املاء إذا مل مياس شعره فأما جلد كل ذكي يؤكل حلمه 
فال بأس أن يشرب ويتوضأ فيه إن مل يدبغ ألن طهارة الذكاة وقعت عليه فإذا طهر اإلهاب صلى فيه 

باع وغريها مما ال يؤكل حلمه سواء ذكيه وميته ألن الذكاة ال وصلى عليه وجلود ذوات األواح الس



حتلها فإذا دبغت كلها طهرت ألهنا يف معاين جلود امليتة إال جلد الكلب واخلنزير فإهنما ال يطهران حبال 
أبدا قال وال يتوضأ وال يشرب يف عظم ميتة وال عظم ذكي ال يؤكل حلمه مثل عظم الفيل واألسد وما 

الدباغ والغسل أشبهه ألن   
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ال يطهران العظم روى عبد اهلل بن دينار أنه مسع ابن عمر يكره أن يدهن يف مدهن من عظام الفيل   
فمن توضأ يف شيء منه أعاد الوضوء وغسل ما مسه من املاء الذي كان فيه  :ألنه ميتة قال الشافعي

ال حديد وال حناس وال شيء غري ذوات األرواح وال أكره إنا توضيء فيه من حجارة و :قال الشافعي
أخربنا مالك عن نافع عن زيد بن عبد  :إال آنية الذهب والفضة فإين أكره الوضوء فيهما قال الشافعي
اهلل بن عمر عن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن أيب بكر عن أم سلمة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم أن النيب 

لذي يشرب يف إناء الفضة إمنا جيرجر يف بطنه نار جهنم قال الشافعيصلى اهلل عليه وسلم قال ا فإن  :
توضأ أحد فيها أو شرب كرهت ذلك له ومل آمره يعيد الوضوء ومل أزعم أن املاء الذي شرب وال 

الطعام الذي أكل فيها حمرم عليه وكان الفعل من الشرب فيها معصية فإن قيل فكيف ينهى عنها وال 
ا قيل له إن شاء اهلل أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إمنا هنى عن الفعل فيها ال عن تربها حيرم املاء فيه

  وقد فرضت فيها الزكاة ومتوهلا املسلمون ولو كانت جنسا مل يتموهلا أحد ومل حيل بيعها وال شراؤها
 ID ' '   ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها: 

 أنه ملا ثبت 
  

جواز    سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :
  

عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها     
  

هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك   ريد األيامسرت مخسا وأنت ت :  صمت  :أو .



  
مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها     
  

فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر     
  

على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  
  

ن أنه يقالونقل أبو حيا    وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :
  

والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب     
  

الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف     
  

ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه     
  

أفصح هذا إن ثبت    صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :
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باب املاء يشك فيه    
قال الشافعي  ن معه ماء فظن أن النجاسة خالطته رمحه اهلل تعاىل وإذا كان الرجل مسافرا وكا :

فتنجس ومل يستيقن فاملاء على الطهارة وله أن يتوضأ به ويشربه حىت يستيقن خمالطة النجاسة به وإن 
استيقن النجاسة وكان يريد أن يهريقه ويبدله بغريه فشك أفعل أم ال فهو على النجاسة حىت يستيقن أنه 

و على النجاسة فليس له أن يتوضأ به وعليه أن يتيمم إن مل جيد أهراقه وأبدل غريه وإذا قلت يف املاء فه



غريه وله إن اضطر إليه أن يشربه ألن يف الشرب ضرورة خوف املوت وليس ذلك يف الوضوء فقد جعل 
اهلل تبارك وتعاىل التراب طهورا ملن مل جيد املاء وهذا غري واجد ماء يكون طهورا وإذا كان الرجل يف 

ن استيقن أن أحدمها جنس واآلخر مل ينجس فأهراق النجس منهما على األغلب عنده السفر ومعه ماءا
أنه جنس توضأ باآلخر وإن خاف العطش حبس الذي األغلب عنده أنه جنس وتوضأ بالطاهر عنده فإن 

قال قائل قذ استيقن النجاسة يف شيء فكيف يتوضأ بغري يقني الطهارة قيل له إنه استيقن النجاسة يف 
استيقن الطهارة يف غريه فال نفسد عليه الطهارة إال بيقني أهنا جنسة والذي تأخى فكان األغلب شيء و

عليه عنده أنه غري جنس على أصل الطهارة ألن الطهارة متكن فيه ومل يستيقن النجاسة فإن قال فقد 
األغلب عنده أنه  جنست عليه اآلخر بغري يقني جناسة قيل ال إمنا جنسته عليه بيقني أن أحدمها جنس وأن

جنس فلم أقل يف تنجيسه إال بيقني رب املاء يف جناسة أحدمها واألغلب عنهد أن هذا النجس منهما فإن 
استيقن بعد أن الذي توض به النجس والذي ترك الطاهر غسل كل ما أصاب ذلك املاء النجس من 

ألغلب عنده أنه جنس حىت ثوب وبدن وأعاد الطهارة والصالة وكان له أن يتوضأ هبذا الذي كان ا
اتسيقن طهارته ولو اشتبه املاآن عليه فلم يدر أيهما النجس ومل يكن عنده فيهما أغلب قيل له إن مل جتد 

ماء غريمها فعليك أن تتطهر باألغلب وليس لك أن تتيمم ولو كان الذي أشكل عليه املاآن أعمى ال 
ه أن يستعمل األغلب عند البصري فإن مل معه يعرف ما يدله على األغلب وكان معه بصري يصدقه وسع

أحد يصدقه أو كان معه بصري ال يدري أي اإلناءين جنس واختلط عليه أيهما جنس تأخى األغلب وإن 
مل يكن له داللة على األغلب من أيهما جنس ومل يكن معه أحد يصدقه تأخى عله أكثر ما يقدر عليه 

وال يتيمم مع الوضوء ألن التيمم ال يطهر جناسة إن ماسته  فيتوضأ وال يتيمم ومعه ماآن أحدمها طاهر
 من املاء وال جيب التيمم مع املاء الطاهر ولو توضأ مباء مث ظن أنه جنس مل يكن عليه أن يعيد 
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وضوءا حىت يستيقن أنه جنس واالختيار له أن يفعل فإن استيقن بعد الوضوء أنه جنس غسل كل ما   
ء منه واستأنف وضوءا وأعاد كل صالة صالها بعد مماسته املاء النجس وكذلك لو كان على أصاب املا



وضوء فماس ماء جنسا أو ماس رطبا من األجناس مث صلى غسل ما ماس من النجس وأعاد كل صالة 
صالها بعد مماسته النجس وإن ماس النجس وهو مسافر ومل جيد ماءا تيمم وصلى وأعاد كل صالة 

مماسته النجس ألن التيمم ال يطهر النجاسة املماسة لألبدان قال فإذا وجد الرجل املاء القليل  صالها بعد
على األرض أو يف بئر أو يف وقر حجر أو غريه فوجده شديد التغري ال يدري أخالطته جناسة من بول 

لى الطهارة حىت دواب أو غريه توضأ به ألن املاء قد يتغري بال حرام خالطه فإذا أمكن هذا فيه فهو ع
يستيقن بنجاسة خالطته قال ولو رأى ماء أكثر من مخس قرب فاستيقن أن ظبيا بال فيه فوجد طعمه أو 

لونه متغريا أو رحيه متغريا كان جنسا وإن ظن أن تغريه من غري البول ألنه قد استيقن بنجاسة خالطته 
M0 ووجد التغري قائما فيه والتغري بالبول وغريه خيتلف الوضوء وما ال يوجبه قال الشافعيايوجب  : 

 :رمحه اهلل تعاىل قال اهلل تعاىل  إذ قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم  اآلية قال الشافعي
فكان ظاهر اآلية أن من قام إىل الصالة فعليه أن يتوضأ وكانت حمتملة أن تكون نزلت يف خاص 

القائمني من النوم قال وأحسب ما قال كما قال  فسمعت من أرضى علمه بالقرآن يزعم أهنا نزلت يف
ألن يف السنة دليال على أن يتوضأ من قام من نومه أخربنا سفيان عن الزهري عن أيب هريرة رضي اهلل 
عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده يف اإلناء حىت 

ن باتت يده أخربنا مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب يغسلها ثالثا فإنه ال يدري أي
صلى اهلل عليه وسلم قال إذا اسيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها يف وضوئه فإنه ال 

يدري أن باتت يده اخربنا سفيان قال أخربنا أبو الزناد عن العرج عن أبو هريرة عن النيب صلى اهلل عليه 
سلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فال يغمس يده يف اإلناء حىت يغسلها ثالثا فإنه ال يدري أين و

 رمحه اهلل تعاىل فمن نام مضطجعا وجب عليه الوضوء ألنه قائم من مضطجع  :باتت يده قال الشافعي
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جعا كان أو غري مضطجع قال والنوم غلبة على العقل فمن غلب على عقله جبنون أو مرض مضط  
وجب عليه الوضوء ألنه يف أكثر من حال النائم والنائم يتحرك الشيء فينتبه وينتبه من غري حترك الشيء 



واملغلوب على عقله جبنون أو غريه حيرك فال يتحرك قال وإذا نام الرجل قاعدا فأحب إيل له أن يتوضأ 
ة عن محيد الطويل عن أنس بن مالك قال كان قال وال يبني يل أن أوجب عليه الوضوء أخربنا الثق

أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ينتظرون العشاء فينامون أحسبه قال قعودا حىت ختفق رءوسهم 
مث يصلون وال يتوضئون أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينام قاعدا مث يصلي وال يتوضأ قال 

جيب عليه عندي الوضوء ملا ذكرت من اآلثار وإن معلوما أن وإن نام قاعدا مستويا مل  :الشافعي
كانت اآلية نزلت يف النائمني أن النائم مضطجع وأن معلوما أن من قيل له فالن نائم فال يتوهم إال 

مضطجعا وال يقع عليه اسم النوم مطلقا إال أن يكون مضجعا ونائم قاعدا مبعىن أن يوصل فيقال نام 
ن الشيء كان ينبغي أن ينتبه له من الرأي ال نوم الرقاد وإن النائم مضطجعا يف قاعدا كما يقال نام ع

غري حال النائم قاعدا ألنه يستثقل فيغلب على عقله أكثر من الغلبة على عقل النائم جالسا وأن سبيل 
احلديث منه يف سهولة ما خيرج منه وخفائه عليه غري سبيله من النائم قاعدا قال وإن زال عن حد 

الستواء يف القعود نائما وجب عليه الوضوء ألن النائم جالسا يكل نفسه إىل األرض وال يكاد خيرج منه ا
شيء إال ينتبه وإذا زال كان يف حد املضطجع باملوضع الذي يكون منه احلدث قال وإذا نام راكعا أو 

جع قال ومن نام ساجدا أوجب عليه الوضوء ألنه أحرى أن خيرج منه احلدث فال يعلم به من املضط
قائما وجب عليه الوضوء ألنه ال يكل نفسه إىل األرض وأن يقاس على املضطجع بأن كال مغلوب على 
عقله بالنوم أوىل به من أن يقاس على القاعد الذي إمنا سلم فيه لألثار وكانت فيه العلة اليت وصفت من 

من وجب عليه الوضوء بالنوم الغلبة  أنه ال يكل نفسه إىل األرض قال والنوم الذي يوجب الوضوء على
على العقل كائنا ذلك ما كان قليال أو كثريا فأما من مل يغلب على عقله من مضطجع وغري ما طرق 

بنعاس أو حديث نفس فال جيب عليه الوضوء حىت يستيقن أنه أحدث قال وسواء الراكب السفينة 
واء قاعدا أو نام قائما أو راكعا أو ساجدا أو والبعري والدابة واملستوى باألرض مىت زال عن حد االست

مضطجعا وجب عليه الوضوء وإذا شك الرجل يف نوم وخطر بباله شيء مل يدر أرؤيا أم حديث نفس 
 فهو غري نائم حىت يستيقن النوم فإن استقن الرؤيا ومل يستيقن النوم فهو نائم وعليه 
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وىل كلها أن يتوضأ وعليه يف الرؤيا ويقني النوم وإن قل الوضوء الوضوء واالحتياط يف املسئلة األ    

الوضوء من املالمسة والغائط    
قال الشافعي  قال اهلل تبارك وتعاىل  إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق   :

يكون من قام من  فذكر اهلل عز وجل الوضوء على من قام إىل الصالة وأشبه أن :اآلية قال الشافعي
مضجع النوم وذكر طهارة اجلنب مث قال بعد ذكر طهارة اجلنب وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء 

أحد منكم من الغائط أو المستم النساء فلم جتدوا ماء فتيمموا فأشبه أن يكون أوجب الوضوء من 
بة فأشبهت املالمسة أن تكون الغائط وأوجبه من املالمسة وإمنا ذكرها موصولة بالغائط بعد ذكر اجلنا

اللمس باليد والقبلة غري اجلنابة أخربنا مالك عن ابن شهاب عن سامل بن عبد اهلل عن أبيه قال قبلة 
الرجل امرأته وجسها بيده من املالمسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء وإذا أفضى الرجل 

ال حائل بينه وبينها بشهوة أو بغري شهوة وجب عليه بيده إىل امرأته أو ببعض جسده إىل بعض جسدها 
الوضوء ووجب عليها وكذلك إن ملسته هي وجب عليه وعليها الوضوء وسواء يف ذلك كله أي 

بدنيهما أفضى إىل اآلخر إذا أفضى إىل بشرهتا أو أفضت إىل بشرته بشيء من بشرهتا فإن أفضى بيده إىل 
يه كان ذلك لشهوة أو لغري شهوة كما يشتهيها وال ميسها فال شعرها ومل مياس هلا بشرا فال وضوء عل

جيب عليه وضوء وال معىن للشهوة ألهنا يف القلب إمنا املعىن يف الفعل والشعر خمالف للبشرة قال ولو 
احتاط فتوضأ إذا ملس شعرها كان أحب إيل ولو مس بيده ما شاء فوق بدهنا من ثوب رقيق خام أو بت 

تلذذا أو غري متلذذ وفلعت هي ذلك مل جيب على واحد منهما وضوء ألن كالمها مل أو غريه أو صفيق م
يلمس صاحبه إمنا ملس ثوب صاحبه قال الربيع مسعت الشافعي يقول اللمس بالكف أال ترى أن رسول 

واملست كـفـي كـفـه أطـلـب   :اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن املالمسة قال الشاعر
 الـغـنـى 

م أدر أن الـجـود مـن كـفـه يعـدي ولـ      

فـال أنـا مـنـه مـا أفـاد ذوو الـغـنـــى     
أفـدت وأعـدانـي فـبـذرت مـا عـنـدي       
  



 ID ' '   ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه.  
  

وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي    مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :
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الوضوء من الغائط والبةل والريح    
قال الشافعي  ومعقول إذ ذكر اهلل تبارك وتعاىل الغائط يف آية الوضوء أن الغائط اخلالء فمن ختلى  :

وجب عليه الوضوء أخربنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخربين عباد بن متيم عن عمه عبد اهلل بن زيد 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم الرجل خييل إليه الشيء يف الصالة فقال ال ينفتل حىت  قال شكى إىل رسول

فلما دلت السنة على أن الرجل ينصرف من الصالة بالريح  :يسمع صوتا أو جيد رحيا قال الشافعي
كانت الريح من سبيل الغائط وكان الغائط أكثر منها أخربنا إبراهيم بن حممد عن أيب احلويرث عن 

عن ابن الصمة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بال فتيمم أخربنا مالك عن أيب النضر موىل  األعرج
عمر بن عبد اهلل عن سليمان بن يسار عن القداد بن األسود أن عليا بن أيب طالب رضي اهلل تعاىل عنه 

ملذي ماذا عليه قال أمره أن يسأل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله خيرج منه ا
علي فإن عندي ابنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأنا أستحيي أن أسأله قال املقداد فسألت رسول اهلل 

صلى اهلل عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه مباء وليتوضأ وضوءه للصالة 
لوضوء من خروج الريح فلم جيز إال أن فدلت السنة على الوضوء من املذي والبول مع داللتها على ا

يكون مجيع ما خرج من ذكر أو دبر من رجل أو أمرأة أو قبل املرأة الذي هو سبيل احلدث يوجب 
الوضوء وسواء ما دخل ذلك من سبار أو حقنة ذكر أو دبر فخرج على وجهه أو خيلطه شيء غريه ففيه 

ود خيرج منه واحلصاة وكل ما خرج من كله الوضوء ألنه خارج من سبيل احلدث قال وكذلك الد
واحد من الفروج ففيه الوضوء وكذلك الريح خترج من ذكر الرجل أو قبل املرأة فيها الوضوء كما 



يكون الوضوء يف املاء وغريه خيرج من الدبر قال وملا كان ما خرج من الفروج حدثا رحيا أو غريه ريح 
ج من الفم واملخاط والنفس يأيت من األنف واجلشاء يف حكم احلدث ومل خيتلف الناس يف البصاق خير

املنغري وغري املنغري يأيت من الفم ال يوجب الوضوء دل ذلك على أن ال ضوء يف قيء وال رعاف وال 
حجامة وال شيء خرج من اجلسد وال أخرج منه غري الفروج الثالثة القبل والدبر والذكر ألن الوضوء 

أن الريح خترج  ليس على جناسة ما خيرج اال ترى  
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من الدبر وال تنجس شيئا فيجب هبا الوضوء كما جيب بالغائط وأن املين غري جنس والغسل جيب به   
وإمنا الوضوء والغسل تعبد قال وإذا قاء الرجل غسل فاه وما أصاب القيء منه ال جيزيه غري ذلك 

جيزيه غري ذلك ومل يكن عليه وضوء وهكذا وكذلك إذا رعف غسل ما ماس الدم من أنفه وغريه وال 
إذا خرج من جسده دم أو قيح أو غري ذلك من النجس وال ينجس عرق جنب وال حائض من حتت 

منكب وال مأبض وال موضع متغري من اجلسد وال غري متغري فإن قال قائل وكيف ال ينجس عرق اجلنب 
سل دم احليض من ثوهبا ومل يأمرها بغسل الثوب واحلائض قيل بأمر النيب صلى اهلل عليه وسلم احلائض بغ

كله والثوب الذي فيه دم احليض اإلزار وال شك يف كثرة العرق فيه وقد روى عن ابن عباس وابن عمر 
أهنما كانا يعرقان يف الثياب ومها جنبان مث يصليان فيها وال يغسالهنا وكذلك روى عن غريمها أخربنا 

فاطمة ابنة املنذر قالت مسعت جديت أمساء بنت أيب بكر تقول سألت ابن عيينة عن هشام بن عروة عن 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن دم احليض يصيب الثوب فقال حتيه مث اقرصيه باملاء مث رشيه مث صلي 
فيه أخربنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت املنذر عن أمساء بنت أيب بكر أهنا قالت سألت امرأة 

لى اهلل عليه وسلم فذكر حنوه أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعرق يف الثوب وهو النيب ص
جنب مث يصلي فيه قال ومن توضأ وقد قاء فلم يتمضمض أو رعف فلم يغسل ما ماس الدم منه أعاد 

 :بعد ما ميضمض ويغسل ما ماس الدم منه ألنه صلى وعليه جناسة ال ألن وضوءه انتقض قال الشافعي
أخربنا مالك بن أنس عن عبد اهلل بن أيب بكر بن حممد بن عمر بن حزم أنه مسع عروة ابن الزبري يقول 



دخلت على مروان بن احلكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء فقال 
لى اهلل عليه وسلم عروة ما علمت ذلك فقال مروان أخربتين بسرة ابنة صفوان أهنا مسعت رسول اهلل ص

يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ أخربنا سليمان بن عمرو وحممد بن عبد اهلل عن يزيد بن عبد امللك 
اهلامشي عن سعيد ابن أيب سعيد املقربي عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال إذا أفضى 

نا الشافعي قال أخربنا عبد اهلل بن نافع وابن أيب أحدكم بيده إىل ذكره ليس بينه وبينه شيء فليتوضأ أخرب
 فديك عن ابن أيب ذئب عن عقبة ابن 
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عبد الرمحن عن حممد بن عبد الرمحن بو ثوبان أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال إذا أفضى   
وثوبان عن جابر بن  أحدكم بيده إىل ذكره فليتوضأ وزاد ابن نافع فقال عن حممد بن عبد الرمحن بن

عبد اهلل عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ومسعت غري واحد من احلفاظ يرويه وال يذكر فيه جابرا قال وإذا 
أفضى الرجل ببطن كفه إىل ذكره ليس بيهما وبينه ستر وجب عليه الوضوء قل وسواء كان عامدا أو 

قال وسواء قليل ما ماس ذكره وكثريه  غري عامد ألن كل ما أوجب الوضوء بالعمد أوجبه بغري العمد
وكذلك لو مس دبره أو مس قبل امرأته أو دبرها أو مس ذلك من صيب أوجب عليه الوضوء فإن مس 

أنثيته أو أليتيه أو ركبتيه ومل ميس ذكره مل جيب عليه الوضوء وسواء مس ذلك من حي أو ميت وإن 
أن اآلدميني هلم حرمة وعليهم تعبد وليس مس شيئا من هذا من هبيمة مل جيب عليه وضوء من قبل 

للبهائم وال فيها مثلها وما ماس من حمرم من رطب دم أو قيح أو غريه غسل ما ماس منه ومل جيب عليه 
وضوء وإن مس ذكره بظهر كفه أو ذراعه أو شيء غريه بطن كفه مل جيب عليه الوضوء فإن قال قائل 

منا هو ببطنها كما تقول أفضى بيده مبايعا وأفضى بيده إىل فما فرق بني ما وصفت قيل اإلفضاء باليد إ
األرض ساجدا أو إىل ركبتيه راكعا فإذا كان النيب صلى اهلل عليه وسلم إمنا أمر بالوضوء منه إذا أفضى 
به إىل ذكره فمعلوم أن ذكره مياس فخذيه وما قارب من ذلك من جسده فال يوجب ذلك عليه بواللة 

جاوز بطن الكف كما ماس ذكره مما وصفت وإذا كان مماستان توجب بأحدمها  السنة وضوءا فكل ما



وال توجب باألخرى وضوءا كان القياس على أن ال جيب وضوء مما مل ميسا ألن سنة رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم تدل على أن ما ماس ما هو إجنس من الذكر ال يتوضأ أخربنا سفيان عن هشام عن 

الت سألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن دم احليض يصيب الثوب قال حتيه مث فاطمة عن أمساء ق
وإذا أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بدم احليض  :اقرصيه باملاء مث رشيه وصلي فيه قال الشافعي
 أن يغسل باليد ومل يأمر بالوضوء منه فالدم أجنس من الذكر قال وكل ما ماس من جنس قياسا عليه بأن

ال يكون منه وضوء وإذا كان هذا يف النجس فما ليس بنجس أوىل أن ال يوجب وضوءا إال ما جاء فيه 
اخلرب بعينه قال وإذا ماس جنسا رطبا أو جنسا يابسا وهو رطب وجب عليه أن يغسل ما ماسه منه وما 

 ماسه من جنس ليس برطب وليس ما ماس منه رطبا مل جيب عليه غسله ويطرحه عنه 
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أخربنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء قال إن الريح لتسفى علينا الروث واخلرء اليابس فيصيب   
وكل ما قلت يوجب  :وجوهنا وثيابنا فننفضه أو قال فنمسحه مث ال نتوضأ وال نغسلهقال الشافعي

كالرجل ال الوضوء على الرجل يف ذكره أوجب على املرأة إذا مست فرجها أو مست ذلك من زوجها 
خيتلفان أخربنا القاسم بن عبيداهلل بن عبد اهلل بن عمر قال الربيع أظنه عن عبيداهلل ابن عمر عن القاسم 
عن عائشة قالت إذا مست املرأة فرجها توضأت قال وإذا مس الرجل ذكره بينه وبينه شيء ما كان إال 

صفق أنه غري مفض إليه مل يكن عليه وضوء فيه رق ما بينه وبينه أو  

باب ال وضوء مما يطعم أحد    
قال الشافعي  أخربنا سفيان بن عيننة عن الزهري عن رجلني أحدمها جعفر بن عمرو بن أمية  :

 :الضمري عن أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أكل كتف شاة مث صلى ومل يتوضأ قال الشافعي
ليه وضوء وكذلك لو اضطر إىل ميتة فأكل فبهذا نأخذ فمن أكل شيئا مسته نار أو مل متسه مل يكن ع

منها مل جيب عليه وضوء منه أكلها نيئة أو نضيجة وكان عليه أن يغسل يده وفاه وما مست امليتة منه ال 
جيزيه غري ذلك فإن مل يفعل غسله وأعاد كل صالة صالها بعد أكلها وقبل غسله ما ماست امليتة منه 



ة حىت يغسل ما ماس منه من يديه وفيه وشيء أصابه غريمها وكل وكذلك كل حمرم أكله مل جتز له الصال
حالل أكله أو شربه فال وضوء منه كان ذا ريح أو غري ذي ريح شرب ابن عباس لبنا ومل يتمضمض 

  قال ما باليته بالة
 ID ' '    مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض  (ستة)ثبوت اهلاء يف

 الطرق املتقدمة 
  

للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف    مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :
  

غري صحيح وال فصيح    انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .
  

ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع     
  

د إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ سقوط املعدو    
  

احلديث   .  
  

وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل    يتربصن بأنفسهن أربعة ) :
  

أشهر وعشرا     .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (
  

أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة  هذا كله يف األيام والليايل    
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باب الكالم واألخذ من الشارب    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل وال وضوء من كالم وإن عظم وال ضحك يف صالة وال غريها قال  :

لى اهلل عليه وسلم قال من حلف وروى ابن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة عن النيب ص
وال  :بالالت فليقل ال إله إال اهلل قال ابن شهاب ومل يبلغين أنه ذكر يف ذلك وضوءا قال الشافعي

وروى العالء  :وضوء يف ذلك وال يف أذى أحد وال قذف وال غريه ألنه ليس من سبيل قال الشافعي
لم قال أعفوا اللحى وخذوا من الشوارب وغريوا عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وس

فمن توضأ مث أخذ من أظفاره ورأسه وحليته وشاربه مل يكن  :الشيب وال تشبهوا باليهود قال الشافعي
عليه إعادة وضوء وهذا زيادة نظافة وطهارة وكذلك إن استحد ولو أمر املاء عليه مل يكن بذلك بأس 

له له ريح أو ال ريح له وشربه لنب أو غريه وكذلك لو ماس ومل يكن فيه شيء وكذلك كل حالل أك
 ذلك احلالل جسده وثوبه مل يكن عليه غسله قد شرب ابن عباس لبنا وصلى ومل ميس ماء 

باب يف االستنجاء    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل قال اهلل تبارك وتعاىل  إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم  :

فق وامسحوا برؤسكم أرجلكم إىل الكعبني  قال الشافعيإىل املرا فذكر اهلل تعاىل الوضوء وكان  :
مذهبنا أن ذلك إذا قام النائم من نومه قال وكان النائم يقوم من نومه ال حمدثا خالء وال بوال فكان 

ائطا أو الوضوء الذي ذكر اهلل تعاىل بداللة السنة على من مل حيدث غائطا وال بوال دون من أحدث غ
بوال ألهنما جنسان مياسان بعض البدن قال وال استنجاء على أحد وجب عليه وضوء إال بأن يأيت منه 

غائط أو بول فيستنجي باحلجارة أو أخربنا سفيان ابن عيننة عن حممد بن عجالن عن القعقاع بن حكيم 
نا لكم مثل الوالد فإذا ذهب عن أيب صاحل عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال إمنا أ

أحدكم إىل الغائط فال يستقبل القبلة وال يستدبرها بغائط وال بول وليستنج بثالث أحجار وهنى عن 
أمـا   :الرمة العظم البايل قال الشاعر :الروث والرمة وأن يستجي الرجل بيمينه قال الشافعي

 عـظـامـــهـــا فـــرم 
وأما لـحـمـهـا فـصـلـيب       

أخربنا سفيان قال أخربنا هشام بن عروة قال أخربين أبو وجزة عن عمارة بن خزمية عن ثابت    
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عن أبيه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال يف االستنجاء بثالثة أحجار وهنى عن الروث والرمة وأن   

فمن ختلى أو بال مل جيزه إال  :يستنجي الرجل بيمينه والثالثة األحجار ليس فيهن رجيع قال الشافعي
أن يتمسح بثالثة أحجار ثالث مرات أو آجرات أو مقابس أو ما كان طاهرا نظيفا مما أنقى نقاء 

احلجارة إذا كان مثل التراب واحلشيش واخلزف وغريها قال وإن وجد حجرا أو آجرة أو صوانة هلا 
ر امتسح هبا فإن امتسح بثالثة ثالث وجوه فامتسح بكل واحد منها امتساحة كانت كثالثة أحجا

أحجار فعلم أنه أبقى أثرا مل جيزه إال أن يأيت من االمتساح على ما يرى أنه مل يبق أثرا قائما فأما أثر 
الصق ال خيرجه إال املاء فليس عليه إنقاؤه ألنه لو جهد مل ينقه بغري ماء قال وال ميتسح حبجر علم أنه 

أصابه ماء طهره فإن مل يعلم طهره مباء مل جيزه االمتساح به وإن مل يكن امتسح به مرة إال أن يعلم أن قد 
فيه أثر وكذلك لو غسل مباء الشجر حىت يذهب ما فيه مل جيزه االمتساح به وال يطهره إال املاء الذي 
يطهر األجناس قال وال يستنجي بروثة للخرب فيه فإهنا من األجناس ألهنا رجيع وكذلك كل رجيع جنس 

عظم للخرب فيه فإنه وإن كان غري جنس فليس بنظيف وإمنا الطهارة بنظيف طاهر وال أعلم شيئا يف وال ب
معىن العظم إال جلد ذكي غري مدبوغ فإنه ليس بنظيف وإن كان طاهرا فأما اجللد املدبوغ فنظيف طاهر 

ا ما مل يعد اخلالء ما فال بأس أن يستنجي به قال ويستنجي الرقيق البطن والغليظ باحلجارة وما قام مقامه
حول خمرجه مما أقبل عليه من باطن األليتني فإن خرج عن ذلك أجزأه فيما بني األليتني أن يستنجي 

باحلجارة ومل جيزه فيما انتشر فخرج عنهما إال املاء ومل يزل يف الناس أهل رقة بطون وغلظها وأحسب 
ا يقتاتونه وهم الذين أمرهم رسول اهلل صلى اهلل رقة البطن كانت يف املهاجرين أكثر ألكلهم التمر وكانو

عليه وسلم باالستنجاء قال واالستنجاء من البول مثله من اخلالء ال خيتلف وإذا انتشر البول على ما أقبل 
على الثقب أجزأه االستنجاء وإذا انتشر حىت جتاوز ذلك مل جيزه فيما جاوز ذلك إال املاء ويستربيء 

يقطر عليه وأحب إىل أن يستربيء من البول ويقيم ساعة قبل الوضوء مث ينثر ذكره  البائل من البول لئال
قبل االستنجاء مث يتوضأ قال وإذا استنجى رجل بشيء غري املاء مل جيزه أقل من ثالثة أحجار وإن أنقى 

على واالستنجاء كاف ولو مجعه رجل مث غسل باملاء كان أحب إيل ويقال إن قوما من األنصار استنجوا 



املاء دون احلجارة أجزأه ألنه أنقى من احلجارة وإذا استنجى باملاء فال عدد يف االستنجاء إال أن يبلغ من 
 ذلك ما يرى أنه قد أنقى كل ما هنالك وال أحسب ذلك يكون إال يف أكثر من ثالث مرات وثالث 
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و يف جوفها فسالت دما أو قيحا أو صديدا فأكثر قال وإن كانت برجل بواسري وقروح قرب املقعدة أ  
مل جيزه فيه إال االستنجاء باملاء وال جيزيه احلجارة واملاء طهارة األجناس كلها والرخصة يف االستنجاء 

باحلجارة يف موضعها ال يعدى هبا موضعها وكذلك اخلالء والبول إذا عدوا موضعهما فأصابوا غريه من 
ستنجي باحلجارة يف الوضوء من جيد املاء ومن ال جيده وإذا ختلى رجل ومل اجلسد مل يطهرمها إال املاء وي

جيد املاء وهو ممن له التيمم مل جيزه إال االستنجاء مث التيمم وإن تيمم مث استنجى مل جيزه ذلك حىت يكون 
قد  التيمم بعد االستنجاء قال الربيع وفيه قول ثان للشافعي جيزئه التيمم قبل االستنجاء وإذا كان

وإذا وجب علي الرجل الغسل مل جيزه يف  :استنجىن بعده مل ميس ذكره وال دبره بيده قال الشافعي
 موضع االستنجاء إال الغسل 

باب السواك    
قال الشافعي  رمحه اهلل أخربنا سفيان بن عيينة عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهلل  :

ن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك عند كل وضوء وبتأخري العشاء قال صلى اهلل عليه وسلم قال لوال أ
أخربنا سفيان عن حممد بن إسحاق عن ابن أيب عتيق عن عائشة رضي اهلل عنها أن النيب  :الشافعي

يف هذا دليل على أن  :صلى اهلل عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب قال الشافعي
ختيار ألنه لو كان واجبا ألمرهم به شق عليهم أو مل يشق قال الشافعيالسواك ليس بواجب وأنه ا : 

وأستحب السواك عند كل حال يتغري فيه الفم وعند االستيقاظ من النوم واألزم وأكل كل ما يغري الفم 
  وشربه وعند الصلوات كلها ومن تركه وصلى فال يعيد صالته وال جيب عليه وضوء

 ID ' '    من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو القاعدة األصلية
 حذفته قال 

  



تعاىل   سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :
 ويقولون 

  
مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم    ما يكون م ) :وقال تعاىل (

  
  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل ( رابعهم وال مخسة إال هو سادسهمثالثة إال  

  
 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
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باب غسل اليدين قبل الوضوء    
قال الشافعي  أ فيه بغسل الوجه فدل على أن الوضوء على من قام من ذكر اهلل عز وجل الوضوء فبد :

النوم كما ذكر اهلل عز وعال دون البائل واملتغوط ألن النائم مل حيدث خالء وال بوال وأحب غسل اليدين 
أخربنا مالك عن أيب الزناد عن األعرج  :قبل إدخاهلما اإلناء للوضوء للسنة ال للفرض قال الشافعي

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل  عن أيب هريرة قال قال
أخربنا سفيان عن أيب الزناد عن  :إدخاهلما يف الوضوء فإن أحدكم ال يدي أين باتت يده قال الشافعي
األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فال يغمس 

ده يف اإلناء حىت يغسلها ثالث فإنه ال يديري أين باتت يده أخربنا سفيان عن الزهري عن أيب سلمة ي
وإذا أدخل يده يف اإلناء قبل أن  :عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثله قال الشافعي

يكون ماسها يغسلها وهو ال يستيقن أن شيئا من النجاسة ماسها مل يفسد وضوؤه وكذلك إن شك أن 
فإن كان اليد قد ماسته جناسة فأدخلها يف وضوئه فإن كان املاء الذي توضأ به أقل من قلتني فسد املاء 



فأهراقه وغسل منه اإلناء وتوضأ مباء غريه ال جيزئه غري ذلك وإن كان املاء قلتني أو أكثر مل يفسد املاء 
هلا ولو كانت جناسة هلا أثر أخرجها وغسلهاوتوضأ وطهرت يده بدخوهلا املاء إن كانت جناسة ال أثر    

 ID ' '    والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك
  :قوله تعاىل

  
 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  

  
وال يكاد يقدر عليه   .  
  

وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم    إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :
  

العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر     
  

كقوله اهلل تعاىل   وحذفها فتقولفأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء  (ومثانية أيام) : : 

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 
  

صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال     
  

يتوقف فيه إال جاهل غيب   .  
  

والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب     احلذف كما حكاه  -
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باب املضمضة واالستنشاق    
قال الشافعي  رمحه اهلل قال اهلل تبارك وتعاىل  إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل  :

فلم أعلم خمالفا يف أن الوجه املفروض غسله يف الوضوء ما ظهر دون ما  :املرافق  اآلية قال الشافعي
 أن ينضح فيهما فكانت املضمضة واالستنشاق أقرب إىل بطن وأن ليس على الرجل أن يغسل عينيه وال

الظهور من العينني ومل أعلم املضمضة واالستنشاق على املتوضيء فرضا ومل أعلم اختالفا يف أن 
املتوضيء لو تركهما عامدا أو ناسيا وصلى مل يعد وأحب إيل أن يبدأ املتوضىء بعد غسل يديه أن 

غرفة لفيه وأنفه ويدخل املاء أنفه ويستبلغ بقدر ما يرى أنه يأخذ يتمضمض ويستنشق ثالثا يأخذ بكفه 
خبياشيمه وال يزيد على ذلك وال جيعله كالسعوط وإن كان صائما رفق باالستنشاق لئال يدخل رأسه 
وإمنا أكدت املضمضة واالستنشاق دون غسل العينني للسنة وأن الفم يتغري وكذلك األنف وأن املاء 

ليست كذلك العينان وإن ترك متوضىء أو جنب املضمضة واالستنشاق وصلى مل يقطع من تغريمها و
تكن عليه إعادة ملا وصفت وأحب إىل أن ال يدعهما وإن تركهما أن يتمضمض ويستنشق قال 

قال اهلل تبارك وتعاىل  فاغسلوا وجوهكم  فكان معقوال أن الوجه ما دون منابت شعر  :الشافعي
ني والذقن وليس ما جاوز منابت شعر الرأس األغم من النزعتني من الرأس الرأس إىل األذنني واللحي

وكذلك أصلع مقدم الرأس ليست صلعته من الوجه وأحب إيل لو غسل النزعتينمع الوجه وإن ترك ذلك 
مل يكن عليه يف تركه شيء فإذا خرجت حلية الرجل فلم تكثر حىت توارى من وجهه شيئا فعليه غسل 

ل أن تنبت فإذا كثرت حىت تستر موضعها من الوجه فاالحتياط غسلها كلها وال الوجه كما كان قب
أعلمه جيب غسلها كلها وإمنا قلت ال أعلم جيب غسلها كلها بقول األكثر واألعم ممن لقيت وحكى يل 
عنه من أهل العلم وبأن الوجه نفسه ما ال شعر عليه إال شعر احلاجب وأشفار العينني والشارب والعنفقة 

ال ترى أنه وجه دون ما أقبل من الرأس وما أقبل من الرأس وجه يف املعىن ألنه مواجه وإمنا كان ما أ
وصفت من حاجب وشارب وعنفقة وعليه شعر وجها من أن كله حمدود من أعاله وأسفله بشيء من 
 الوجه مكشوف وال جيوز أن يكون شيء من الوجه مكشوفا ال يغسل وال أن يكون الوجه فهو واحد

 منقطعا أسفله وأعاله وجنباه وجه وما بني هذا ليس بوجه واللحية فهي شيئان فعذار اللحية 
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املتصل بالصدغني الذي من ورائه شيء من الوجه والواصل به القليل الشعر يف حكم شعر احلاجبني ال   
ر عن أن يناله املاء كما ينال جيزي فيه إال الغسل له ألنه حمدود بالوجه كما وصفت وأن شعره ال يكث

احلاجبني والشاربني والعنفقة وهي على الذقن وما واىل الذقن من اللحيني فهذا جمتمع اللحية مبنقطع 
اللحية فيجزي يف هذا أن يغسل ظاهر شعره مع غسل شعر الوجه وال جيزي تركه من املاء وال أرى ما 

غسله مل جيب ختليله ومير املاء على ظهر شعر  حتت منابت جمتمع اللحية واجب الغسل وإذا مل جيب
اللحية كما ميره على وجهه وما مسح من ظاهر شعر الرأس ال جيزيه غري ذلك وإن كان إبطا أو كان ما 

بني منابت حليته منقطعا باديا من الوجه مل جيزه إال غسله وكذلك لو كان بعض شعر اللحية قليال 
مل جيزه إال غسله وكذلك لو كانت اللحية كلها قليال الصقة  كشعر العنفقة والشارب وعذار اللحية

كهي حني تنبت وجب عليه غسلها إمنا ال جيب عليه غسلها إذا كثرت فكانت إذا أسبغ املاء على اللحية 
حال الشعر لكثرته دون البشرة فإذا كانت هكذا مل جيب غسل ما كان هكذا من جمتمع اللحية وجب 

بالغا منها حيث بلغ كما يصنع يف الوجه وأحب أن مير املاء على مجيع ما سقط من  عليه إمرار املاء عليها
اللحية عن الوجه وإن مل يفعل فأمره على ما على الوجه ففيها قوالن أحدمها ال جيزيه ألن اللحية تنزل 

  وجها واآلخر جيزيه إذا أمره على ما على الوجه منه
 ID ' '   ني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري الكسائي وأما التصريح بالوجه

 فينبغي أن 
  

يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم    جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :
  

سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب   .  
  

ثله وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مب    
  

ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها    أنه ملا ثبت  :



  
جواز    سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :

  
يل أجري عليها عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليا    
  

هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك    صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :
  

مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها     
  

هلا أم مل ترد واقتصر فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع     
  

على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  
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باب غسل اليدين    
قال الشافعي  قال اهلل جل وعز  وأيديكم إىل املرافق  فلم أعلم خمالفا يف أن املرافق مما يغسل كأهنم  :

ال جيزي يف غسل اليدين أبدا إال ذهبوا إىل أن معناها فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل أن تغسل املرافق و
أن يؤتى على ما بني أطراف األصابع إىل أن تغسل املرافق وال جيزي إال أن يؤتى بالغسل على ظاهر 

اليدين وباطنها وحروفهما حىت ينقضى غسلهما وإن ترك من هذا شيء وإن قل مل جيز ويبدأ باليمىن من 
رهت ذلك وال أرى عليه إعادة وإذا كان املتوضيء يديه قبل اليسرى فإن بدأ باليسرى قبل اليمىن ك

أقطع غسل ما بقى حىت يغسل املرفقني فإن كان أقطعهما من فوق املرفقني غسل ما بقى من املرفقني 
وإن أقطعهما من املرفقني ومل يبق من املرفقني شيء فقد ارتفع عنه فرض غسل اليدين وأحب إيل لو 

ه غسال وإن مل يفعل مل يضره ذلك أمس أطراف ما بقى من يديه أو منكبي  



باب مسح الرأس    
رمحه اهلل تعاىل قال اهلل تعاىل  وامسحوا برؤسكم  وكان معقوال يف اآلية أن من  :قال الشافعي 

مسح من رأسه شيئا فقد مسح برأسه ومل حتتمل اآلية إال هذا وهو أظهر معانيها أو مسح الرأس كله 
ء مسح الرأس كله وإذا دلت السنة على ذلك معىن اآلية قال ودلت السنة على أن ليس على املر

إذا مسح الرجل بأي رأسه شاء إن كان ال شعر عليه وبأي شعر رأسه شاء بأصبع واحدة  :الشافعي
أو بعض أصبع أو بطن كفه أو أمر من ميسح به أجزاءه ذلك فكذلك إن مسح نزعتيه أو إحدامها أو 

لشافعيبعضهما أجزأه ألنه من رأسه قال ا أخربنا حيىي بن حسان عن محاد بن زيد وابن عليه عن  :
أيوب عن حممد بن سريين عن عمرو ابن وهب الثقفي عن املغرية بن شعبة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
أخربنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء  :وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى عمامته وخفيه قال الشافعي

سلم توضأ فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه أو قال ناصيته باملاء أن رسول صلى اهلل عليه و
أخربنا إبراهيم بن حممد عن علي بن حيىي عن ابن سريين عن املغرية ابن شعبة أن رسول  :قال الشافعي
وإذا أذن اهلل تعاىل مبسح  :اهلل صلى اهلل عليه وسلم مسح بناصيته أو قال مقدم رأسه باملاء قال الشافعي

 الرأس فكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم معتما 
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فحسر العمامة فقد دل على أن املسح على الرأس دوهنا وأحب لو مسح على العمامة مع الرأس وإن   
ترك ذلك مل يضره وإن مسح على العمامة دون الرأس مل جيزئه ذلك وكذلك لو مسح على برقع أو 

اعني مل جيزئه ذلك ولو كان ذا مجة فمسح من شعر اجلمة ما سقط عن أصول قفازين دون الوجه والذر
منابت شعر الرأس مل جيزئه وال جيزئه إال أن ميسح على الرأس نفسه أو على الشعر الذي على نفس 

الرأس ال الساقط عن الرأس ولو مجع شعره فعقده يف وسط رأسه فمسح ذلك املوضع وكان الذي ميسح 
عن منابت شعر الرأس مل جيزه وإن كان مسح بشيء من الشعر على منابت الرأس  به الشعر الساقط

بعدما أزيل عن منبته مل جيزه ألنه حينئذ شعر على غري منبته فهو كالعمامة وال جيزي املسح حىت ميسح 



 على الشعر يف موضع منابته فتقع الطهارة عليه كما تقع على الرأس نفسه واالختيار له أن يأخذ املاء
بيديه فيمسح هبما رأسه معا يقبل هبما ويدبر مبقدم رأسه مث يذهب هبما إىل قفاه مث يردمها حىت يرجع إىل 
أخربنا مالك عن  :املكان الذي بدأ منه وهكذا روي أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مسح قال الشافعي

هل تستطيع أن تريين كيف كان عمرو بن حيىي املازين عن أبيه أنه قال قلت لعبد اهلل بن زيد األنصاري 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يتوضأ فقال عبد اهلل بن زيد نعم ودعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل 
يديه مرتني مرتني ومتضمض واستنشق ثالثا ثالثا مث غسل وجهه ثالثا مث غسل يديه مرتني مرتني إىل 

مبقدم رأسه مث ذهب هبما إىل قفاه مث ردمها إىل املوضع املرفقني مث مسح رأسه بيديه وأقبل هبما وأبدر بدأ 
وأحب لو مسح رأسه ثالثا وواحدة جتزئه وأحب أن  :الذي بدأ منه مث غسل رجليه قال الشافعي
ميسح ظاهر أذنيه وباطنهما مباء غري ماء الرأس ويأخذ بأصبعيه املاء ألذنيه فيدخلهماف فيما ظهر من 

ولو ترك مسح األذنني مل يعد ألهنما لو كانتا من الوجه غسلتا معه أو من الفرجة اليت تفضي إىل الصماخ 
الرأس مسحتا معه أو وحدمها أجزأتا منه فإذا مل يكونا هكذا فلم يذكرا يف الفرض ولو كانتا من الرأس 

  كفى ما سحهما أن ميسح بالرأس كما يكفى مما يبقى من الرأس
 ID ' '   مخسة وأنه فصيحصمت  :ونقل أبو حيان أنه يقال وهذا إن صح ال  .

 يعارض قول سيبويه 
  

والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب     
  

الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف     
  
   
 

 27 :صفحة 
 
   

باب غسل الرجلني    



قال الشافعي  وحنن  :رمحه اهلل تعاىل قال اهلل تبارك وتعاىل  وأرجلكم إىل الكعبني  قال الشافعي :
 :نقرؤها وأرجلكم على معىن اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برءوسكم قال الشافعي

الكعبان الناتئان ومها جممع مفصل  ومل أمسع خمالفا يف أن الكعبني اللذين ذكر اهلل عز وجل يف الوضوء
الساق والقدم وأن عليهما الغسل كأنه يذهب فيهما إىل اغسلوا أرجلكم حىت تغسلوا الكعبني وال 

جيزيء املرء إال غسل ظاهر قدميه وباطنهما وعرقوبيهما وكعبيهما حىت يستوظف كل ما أشرف من 
ا املاء بيمينه أو يصب عليه غريه وخيلل الكعبني عن أصل الساق فيبدأ فينصب قدميه مث يصب عليهم

أخربنا حيىي بن سليم قال حدثين أبو هاشم إمسعيل  :أصابعهما حىت يأيت املاء على ما بني قال الشافعي
ابن كثري عن عاصم بن لقيط بن صربة عن أبيه قال كنت وافد بين املنتفق أو يف وفد بين املنتفق إىل 

يناه فلم تصادقه وصادفنا عائشة رضي اهلل عنها فأتتنا بقناع فيه متر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأت
والقناع الطبق فأكلنا وأمرت لنا حبريرة فصنعت فأكلنا فلم نلبث أن جاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

فقال هل أكلتم شيئا هل أمر لكم بشيء فقلنا نعم فلم نلبث أن دفع الراعي غنمه فإذا سخلة تيعر قال 
يا فالن ما ولدت قال هبمة قال فاذبح لنا مكاهنا شاة مث احنرف إيل وقال يل ال حتسنب ومل يقل  هيه

حتسنب أنا من أجلك ذحبناها لنا غنم مائة ال نريد أن تزيد فإذا ولد الراعي هبمة ذحبنا مكاهنا شاة قلت يا 
ن يل منها ولدا وإن هلا صحبة قال رسول اهلل إن يل امرأة يف لساهنا شيء يعين البذاء قال طلقها إذا قلت إ

فمرها يقول عظها فإن يك فيها خري فستعقل وال تضربن ظعينتك كضربك أمتك قلت يا رسول اهلل 
أخربين عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بني األصابع وبالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائما قال 
اء على عضويه حىت يصل املاء إىل ما ظهر فإن كان يف أصابعه شيء خلق ملتصقا غلغل امل :الشافعي
رمحه اهلل تعاىل  :من جلده ال جيزيه غري ذلك وليس عليه أن يفتق ما خلق مرتتقا منهما قال الشافعي
وإذا قام رجل يوضيء رجال قام عن يسار املتوضيء ألنه أمكن له من املاء وأحسن يف األدب وإن قام 

اء فتوضأ أجزأه ألن الفرض إمنا هو يف الوضوء ال يف مقام عن ميينه أو حيث قام إذا صب عليه امل
  املوضيء

 ID ' '    ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول
 فإن احلذف فيه 

  



   
 

 28 :صفحة 
 
   

باب قدر املاء الذي يتوضأ به    
قال الشافعي  عبد اهلل بن أيب طلحة عن أنس بن مالك  رمحه اهلل تعاىل أخربنا مالك عن إسحق بن :

قال رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وحانت صالة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم جيدوه فأتى 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بوضوء فوضع يده يف ذلك اإلناء وأمر الناس أن يتوضئوا منه قال فرأيت 

س حىت توضئوا من عند آخرهم قال الشافعياملاء ينبع من بني أصابعه فتوضأ النا يف مثل هذا املعىن  :
إن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يغتسل وبعض نسائه من إناء واحد فإذا توضأ الناس معا ففي هذا 

دليل على أنه ال وقت فيما يطهر من املتوضيء من املاء إال اإلتيان على ما أمر اهلل به من غسل ومسح 
االثنان معا فإذا أتى املرء على ما أمر اهلل تعاىل به من غسل ومسح فقد أدى ما عليه  وكذلك إذا اغتسل

قل املاء أو كثر وقد يرفق باملاء القليل فيكفي وخيرق بالكثري فال يكفي وأقل ما يكفي فيما أمر بغسله أن 
ى على مجيع ذلك أجزأه يأخذ له املاء مث جيريه على الوجه واليدين والرجلني فإن جرى املاء بنفسه حىت أت

وإن أمر به على يده وكان ذلك بتحريك له باليدين كان أنقى وكان أحب إيل وإن كان على شيء من 
أعضائه مشق أو غريه مما يصبغ اجلسد فأمر املاء عليه فلم يذهب مل يكن عليه إعادة غسل العضو إذا 

 يذهب كله وإن كان عليه علك أو أجرى املاء عليه فقد جاء بأقل ما يلزمه وأحب إىل لو غسله حىت
شيء ثخني فيمنع املاء أن يصل إىل اجللد مل جيزه وضوء ذلك العضو حىت يزيل عنه ذلك أو يزيل منه ما 

يعلم أن املاء قد ماس معه اجللد كله ال حائل دونه فأما الرأس فيأخذ من املاء مبا شاء من يده مث ميسح 
ه فإن كان أيضا دون ما ميسح من شعره حائل مل جيزه وكذلك برأسه إذا وصل إليه أؤ شعره الذي علي

إن كان دون الرأس حائل وال شعر عليه مل جيزه حىت يزيل احلائل فيباشر باملسح رأسه أو شعره وإن 
انغمس يف ماء جار أو ناقع ال ينجس انغماسه تأيت على مجيع أعضاء الوضوء ينوي الطهارة هبا أجزأه 

ماء أؤ سرب للمطر ينوي به الطهارة فيأيت املاء على مجيع أعضاء وكذلك إن جلس حتت مصب 
الوضوء حىت ال يبقى منها شيء أجزأه وال جيزيء الوضوء إال بنية ويكفيه من النية فيه أن يتوضأ ينوي 



طهارة من حدث أو طهارة لصالة فريضة أو نافلة أو لقراءة مصحف أو صالة على جنازة أو مما أشبه 
له إال طاهر قال ولو وضأ بعض أعضائه بال نية مث نوى يف الباقي مل جيزه إال أن يعود للذي هذا مما ال يفع

 وضأ به بال نية فيحدث له نية جيزئه هبا الوضوء قال أبو حممد ويغسل ما بعده وهو قول 
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الشافعي يف غري هذا املوضع ويغسل ما بعده قال الشافعي   ذه يف الوضوء أجزأه وإذا قدم النية مع أخ :
الوضوء فإن قدمها قبل مث عزبت عنه مل جيزه وإذا توضأ وهو ينوي الطهارة مث عزبت عنه النية أجزأته نية 

واحدة فيستبيح هبا الوضوء ما مل حيدث نية أن يتربد باملاء أو يتنظف باملاء ال يتطهر به وإذا وضأ وجهه 
سده التنظيف أو التربيد ال الطهارة مل جيزه الوضوء حىت ينوي الطهارة مث نوى بغسل يديه وما بقى من ج

يعود لغسل أعضائه اليت أحدث فيها غري نية الطهارة فإذا وضأ نفسه أو وضأ غريه فسوا ويأخذ لكل 
عضو منه ماء غري املاء الذي أخذ لآلخر ولو مسح رأسه بفضل بلل وضوء يديه أو مسح رأسه ببلل 

ماء جديد قال الربيع ولو غسل وجهه بال نية طهارة للصالة مث غسل يديه حليته مل جيزه وال جيزئه إال 
بعد ومسح رأسه وغسل رجليه ينوي الطهارة كان عليه أن يعيد غسل الوجه ينوي به الطهارة وغسل 

ما بعد ذلك مما غسل ال ينوي به الطهارة حىت يأيت الوضوء على ما ذكر اهلل عز وجل من شيء قبل 
وجهه ينوي الطهارة ويديه ومسح برأسه مث غسل رجليه ال ينوي الطهارة كان شيء وإن كان غسل 

عليه أن يغسل الرجلني فقط الذي مل ينو هبما طهارة ولو توضأ مباء غمس فيه ثوبا ليست فيه جناسة 
واملاء حباله مل خيلطه شيء يصري إليه مستهلكا فيه أجزأه الوضوء به ولو توضأ بفضل غريه أجزأه ولو 

مباء توضأ به رجل الجناسه على أعضائه مل جيزه ألنه ماء قد توضيء به وكذلك لو توضأ مباء قد توضأ 
اغتسل فيه رجل واملاء أقل من قلتني مل جيزه وإن كان املاء مخس قرب أو أكثر فانغمس فيه رجل ال 

به غريه ألن اهلل جناسة عليه فتوضأ به أجزأه ألن هذا ال يفسده وإمنا قلت ال يتوضأ رجل مباء قد توضأ 
عز وجل يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم فكان معقوال أن الوجه ال يكون مغسوال إال بأن يبتدأ له 

ماء فيغسل به مث عليه يف اليدين عندي مثل ما عليه يف الوجه من أن يبتديء له ماء فيغسله به ولو أعاد 



وال يكون مسويا بينهما حىت يبتديء هلما عليه املاء الذي غسل به الوجه كان مل يسو بني يديه ووجهه 
املاء كما ابتدأ لوجهه وأن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أخذ لكل عضو منه ماء جديدا ولو أصاب 

هذا املاء الذي توضأ به من غري جناسة على البدن ثوب الذي توضأ به أو غريه أو صب على األرض مل 
بنجس فإن قال قائل فمن أين مل يكن جنسا قيل من قبل  يغسل منه الثوب وصلى على األرض ألنه ليس

أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم توضأ وال شك أن من الوضوء ما يصيب ثيابه ومل نعلمه غسل ثيابه 
 منه وال أبدهلا وال علمت فعل ذلك أحد من 
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يل فلم ال يتوضأ به إذا مل يكن جنسا قيل املسلمني فكان معقوال إذا مل مياس املاء جناسة ال ينجس فإن ق  
 ملا وصفنا وإن على الناس تعبدا يف أنفسهم بالطهارة من غري جناسة متاس أبداهنم 

باب تقدمي الوضوء ومتابعته    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل قال اهلل عز وجل  فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق وامسحوا  :

بني  قال وتوضأ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كما أمره اهلل عز وجل برؤسكم وأرجلكم إىل الكع
وبدأ مبا بدأ اهلل تعاىل به قال فأشبه واهلل تعاىل أعلم أن يكون على املتوضيء يف الوضوء شيئان أن يبدأ مبا 

وجهه أو بدأ اهلل مث رسوله عليه الصالة والسالم به منه ويأيت على إكمال ما أمر به فمن بدأ بيده قبل 
رأسه قبل يديه أو رجليه قبل رأسه كان عليه عندى أن يعيد حىت يغسل كال يف موضعه بعد الذي قبله 

وقبل الذي بعده ال جيزيه عندي غري ذلك وإن صلى أعاد الصالة بعد أن يعيد الوضوء ومسح الرأس 
رجليه بعده وإمنا وغريه يف هذا سواء فإذا نسى مسح رأسه حىت غسل رجليه عاد فمسح رأسه مث غسل 

قلت يعيد كما قلت وقال غريي يف قول اهلل عز وجل إن الصفا واملروة من شعائر اهلل فبدأ رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم بالصفا وقال نبدأ مبا بدأ اهلل به ومل أعلم خالفا أنه لو بدأ باملروة ألغى طوافا حىت 

آلخرة قبل األوىل أعاد حىت تكون بعدها وإن بدأ يكون بدؤه بالصفا وكما قلنا يف اجلمار إن بدأ با
بالطواف بالصفا واملروة قبل الطواف بالبيت أعاد فكان الوضوء يف هذا املعىن أوكد من بعضه عندى 



واهلل أعلم قال وذكر اهلل عز وجل اليدين والرجلني معا فأحب أن يبدأ باليمىن قبل اليسرى وإن بدأ 
ال إعادة عليه وأحب أن يتابع الوضوء وال يفرقه ألن رسول اهلل صلى اهلل باليسرى قبل اليمىن فقد أساء و

عليه وسلم جاء به متتابعا وألن املسلمني جاؤوا بالطواف ورمى اجلمار وما أشبههما من األعمال متتابعة 
عذر وال حد للتتابع إال ما يعلمه الناس من أن يأخذ الرجل فيه مث ال يكون قاطعا له حىت يكمله إال من 

والعذر أن يفزع يف موضعه الذي توضأ فيه من سيل أو هدم أو حريق أو غريه فيتحول إىل غريه فيمضي 
فيه على وضوئه أو يقل به املاء فيأخذ املاء مث ميضي على وضوئه يف الوجهني مجيعا وإن جف وضوؤه 

ة أو رعاف أو كما يعرض له يف الصالة الرعاف وغريه فيخرج مث يبىن وكما يقطع به الطواف لصال
انتقاض وضوء فينصرف مث يبىن قال الربيع مث رجع الشافعي عن هذا بعد وقال عليه أن يبتديء الصالة 

 إذا خرج من رعاف 
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قال الشافعي   إنه إذا انصرف من رعاف أو غريه قبل أن يتم صالته أنه يبتديء الصالة قال الربيع  :
قال إذا حول وجهه عن متام الصالة عامدا أعاد الصالة إذا خرج من رجع الشافعي عن هذه املسئلة و

وإن حتول من موضع قد وضأ بعض أعضائه فيه إىل موضع غريه لنظافته  :رعاف وغريه قال الشافعي
أو لسعته أو ما أشبه ذلك مضى على وضوء ما بقى منه وكذلك لو حتول الختياره ال لضرورة كانت به 

وإن قطع الوضوء فيه فذهب حلاجة أو أخذ يف غري عمل الوضوء حىت تطاول  يف موضعه الذي كان فيه
ذلك به جف الوضوء أو مل جيف فأحب إيل لو استأنف وضوءا وال يبني يل أن يكون عليه استئناف 

وضوء وإن طال تركه له ما مل حيدث بني ظهراين وضوئه فينتقض ما مضى من وضوئه وألين ال أجد يف 
أجد يف تقدمي بعضه على بعض وأصل مذهبنا أنه يأيت بالغسل كيف شاء ولو قطعه  متابعته الوضوء ما

ألن اهلل عز وجل قال حىت تغتسلوا فهذا مغتسل وإن قطع الغسل وال أحسبه جيوز إذا قطع الوضوء إال 
أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه  :مثل هذا قال الشافعي

ه مث دعى جلنازة فدخل املسجد ليصلى عليها فمسح على خفيه مث صلى عليها قال وهذا غري ومسح برأس



متابعة للوضوء ولعله قد جف وضوؤه وقد جيف فيما أقل مما بني السوق واملسجد وأجده حني ترك 
موضع وضوئه وصار إىل املسجد آخذا يف عمل غري الوضوء وقاطعا له قال ويف مذهب كثري من أهل 

أن الرجل إذا زمى اجلمرة األوىل مث اآلخرة مث الوسطى أعاد الوسطى واآلخرة حىت يكونا يف العلم 
موضعهما ومل يعد األوىل وهو دليل يف قوهلم على أن تقطيع الوضوء ال مينعه أن جيزي عنه كما قطع 

  الذي رمى اجلمرة األوىل رميها إىل اآلخرة فلم مينعه أن
 ID ' '   أفصح هذا إن ثبت منا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن ص :

 عصفور فإن 
  

ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه   .  
  

وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي    مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :
  

ثبوت اهلاء يف    الطرق املتقدمة  مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض (ستة)  
  

للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف    مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :
  

غري صحيح وال فصيح    انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .
  

مع  ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء    
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باب التسمية على الوضوء    



قال الشافعي  وأحب للرجل أن يسمى اهلل عزل وجل يف ابتداء وضوئه فإن سها مسى مىت ذكر وإن  :
 كان قبل أن يكمل الوضوء وإن ترك التسمية ناسيا أو عامدا مل يفسد وضوؤه إن شاء اهلل تعاىل 

باب عدد الوضوء واحلد فيه    
لشافعيقال ا  أخربنا عبد العزيز بن حممد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال  :

توضأ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأدخل يده يف اإلناء فاستنشق ومتضمض مرة واحدة مث أدخل يده 
ن أخربنا اب :فصب على وجهه مرة وصب على يديه مرة ومسح برأسه وأذنيه مرة واحدة قال الشافعي
عينية عن هشا بن عروة عن أبيه عن محران موىل عثمان بن عقان عن عثمان بن عفان أنه توضأ باملقاعد 

ثالثا ثالثا مث قال مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول من توضأ وضوئي هذا خرجت خطاياه 
عليه وسلم إذا  وليس هذا اختالفا ولكن رسول اهلل صلى اهلل :من وجهه ويديه ورجليه قال الشافعي
توضأ ثالثا وتوضأ مرة فالكمال واالختيار ثالث وواحدة جتزيء فأحب للمرء أن يوضيء وجهه ويديه 
ورجليه ثالثا ثالثا وميسح برأسه ثالثا ويعم باملسح رأسه فإن اقتصر يف غسل الوجه واليدين والرجلني 

حة واحدة مبا شاء من يديه أجزأه على واحدة تأيت على مجيع ذلك أجزأه وإن اقتصر يف الرأس على مس
ذلك وذلك أقل ما يلزمه وإن وضأ بعض أعضائه مرة وبعضها أثنني وبعضها ثالثا أجزأه ألن واحدة إذا 
أخربنا مالك عن عمرو بن حيىي املازين عن أبيه  :أجزأت يف الكل أجزأت يف البعض منه قال الشافعي

ه وسلم توضأ فغسل وجهه ثالثا ويديه مرتني مرتني عن عبد اهلل بن زيد أن رسول اهلل صلى اهلل علي
ومسخ رأسه بيديه فأقبل هبما وأبر بدأ مبقدم رأسه مث ذهب هبما إىل قفاه مث ردمها إىل املكان الذي بدأ 
منه مث غسل رجليه قال وال أحب للمتوضيء أن يزيد على ثالث وإن زاد مل أكرهه إن شاء اهلل تعاىل 

يه مث أحدث استأنف الوضوءوإذا وضأ الرجل وجهه ويد   

 ID ' '    سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين
 ال يتقنون لفظ 

  
احلديث   .  
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باب مجاع املسح على اخلفني    
قال الشافعي  امسحوا برؤسكم قال اهلل تبارك وتعاىل  فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق و :

فاحتمل أمر اهلل عز وجل بغسل القدمني أن يكون على كل  :وأرجلكم إىل الكعبني  قال الشافعي
متوضيء واحتمل أن يكون على بعض املتوضئني دون بعض فدل مسح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

دل صالة رسول اهلل على اخلفني أهنما على من ال خفني عليه إذا هو لبسهما على كمال الطهارة كما 
صلى اهلل عليه وسلم صالتني بوضوء واحد وصلوات بوضوء واحد على أن فرض الوضوء على من قام 
إىل الصالة على بعض القائمني دون بعض ال أن املسح خالف لكتاب اهلل عز وجل وال الوضوء على 

ز وجل قال الشافعيالقدمني وكذلك ليست سنة من سننه صلى اهلل عليه وسلم خبالف لكتاب اهلل ع : 

أخربنا عبد اهلل بن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد قال 
دخل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وبالل فذهب حلاجته مث توضأ فغسل وجهه مث خرجا قال أسامة 

ذهب حلاجته مث توضأ فغسل وجهه فسألت بالال ماذا صنع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال بالل 
أخربنا مسلم وعبد اجمليد عن ابن جريج عن ابن  :ويديه ومسح برأسه ومسح على اخلفني قال الشافعي
شهاب عن عباد ابن زياد أن عروة بن املغرية بن شعبة أخربه أن املغرية بن شعبة أخربه أنه غزا مع رسول 

رية فتربز رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قبل الغائط فحملت اهلل صلى اهلل عليه وسلم غزوة تبوك قال املغ
معه أداوة قبل الفجر فلما رجع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جعلت أهريق على يديه من األداوة وهو 

يغسل يديه ثالث مرات مث غسل وجهه مث ذهب حيسر جبته عن ذراعيه فضاق كما جبته عن ذراعيه 
أخرج ذراعيه من أسفل اجلبة وغسل ذراعيه إىل املرفقني مث توضأ ومسح على فأدخل يديه يف اجلبة حىت 

خفيه مث أقبل قال املغرية فأقبلت معه حىت جند الناس قد قدموا عبد الرمحن بن عوف يصلي هلم فأدرك 
النيب صلى اهلل عليه وسلم إحدى الركعتني معه وصلى مع الناس الركعة اآلخرة فلما سلم قام رسول اهلل 

ى اهلل عليه وسلم فأمت صالته وأفزع ذلك املسلمني وأكثروا التسبيح فلما قضى رسول اهلل صلى اهلل صل
 عليه وسلم صالته أقبل عليهم مث قال أحسنتم أو قال أصبتم يغبطهم أن صلوا الصالة لوقتها 
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ة بن شعبة بنحو من حديث قال ابن شهاب وحدثين إمساعيل بن حممد بن أيب وقاص عن محزة بن املغري  
ويف  :عباد قال املغرية فأردت تأخري عبد الرمحن فقال يل النيب صلى اهلل عليه وسلم دعه قال الشافعي
حديث بالل دليل على أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مسح على اخلفني يف احلضر ألن بئر مجل يف 

 احلضر قال فيمسح املسافر واملقيم معا 
املسح باب من له    

قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل أخربنا سفيان بن عيينة عن حسني وزكريا ويونس عن الشعيب عن  :
عروة ابن املغرية بن شعبة عن أبيه قال قلت يا رسول اهلل أمتسح على اخلفني قال نعم إين أدخلتهما ومها 

الة حتل له فإنه كامل فمن مل يدخل واحدة من رجليه يف اخلفني إال والص :طاهرتان قال الشافعي
الطهارة وكان له أن ميسح على اخلفني وذلك أن يتوضأ رجل فيكمل الوضوء مث يبتديء بعد إكماله 
إدخال كل واحدة من اخلفني رجله فإن أحدث بعد ذلك كان له أن ميسح على اخلفني وإن أدخل 

أن ميسح على اخلفني وذلك  رجليه أو واحدة منهما اخلفني قبل أن حتل له الصالة مل يكن له إن أحدث
أو يوضيء وجهه ويديه وميسح برأسه ويغسل إحدى رجليه مث يدخلها اخلف مث يغسل األخرى فيدخلها 
اخلف فال يكون له إذا أحدث أن ميسح على اخلفني ألنه أدخل إحدى رجليه اخلف وهو علي غري كامل 

يكن له أن يصلى حىت ينزع اخلفني  الطهارة وحتل له الصالة وكذلك لو غسل رجليه مث توضأ بعد مل
ويتوضأ فيكمل الوضوء مث يدخلهما اخلفني وكذلك لو توضأ فأكمل الوضوء مث خفف إحدى رجليه مث 
أدخل رجله األخرى يف ساق اخلف فلم تقر يف موضع القدم حىت حدث مل يكن له أن ميسح ألن هذا ال 

ويستأنف الوضوء وإذا وارى اخلف من مجيع  يكون متخففا حىت يقر قدمه يف قدم اخلف وعليه أن ينزع
جوانبه موضع الوضوء وهو أن يوارى الكعبني فال يريان منه كان ملن له املسح على اخلفني أن ميسح 

هذين ألهنما خفان وإن كان الكعبان أؤ حيذيهما من مقدم الساق أو مؤخرها يرى من اخلف لقصره أو 
ن لبسه أو ميسح عليه وهكذا إن كان يف اخلفني خرق يرى لشق فيه أو يرى منه شيء ما كان مل يكن مل



منه شيء من مواضع الوضوء يف بطن القدم أو ظهرها أو حروفها أو ما ارتفع من القدم إىل الكعبني 
فليس ألحد عليه هذان اخلفان أن ميسح عليها ألن املسح رخصة ملن تغطت رجله باخلفني فإذا كانت 

مبتغطيتني وال جيوز أن يكون شيء عليه الفرض من الرجلني بارزا وال يغسل إحدامها بارزة بادية فليستا   
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وإذا وجب الغسل على شيء من القدم وجب عليها كلها وإن كان يف اخلف خرق وجورب يواري   
القدم فال نرى له املسح عليه ألن اخلف ليس جبورب وألنه لو ترك أن يلبس دون اخلف جوربا ريء 

رجليه قال وإن انفتقت ظهارة اخلف وبطانته صحيحة ال يرى منها قدم كان له املسح ألن هذا بعض 
كله خف واجلورب ليس خبف وكذلك كل شيء ألصق باخلف فهو منه ولو ختفف خفا فيه خرق مث 
لبس فوقه آخر صحيحا كان له أن ميسح وإذا كان اخلف الذي على قدمه صحيحا مسح عليه دون 

الشافعي الذي فوقه قال وإذا كان يف اخلف فتق كاخلرق من قبل اخلرز كان أو غريه واخلف الذي  :
فإن ختفف واحدا غريه فكان يف معناه  :ميسح عليه اخلف املعلوم ساذجا كان أؤ منعال قال الشافعي

مسح عليه وذلك أن يكون كله من جلود بقر أو إبل أو خشب فهذا أكثر من أن يكون من جلود الغنم 
شافعيقال ال فإذا كان اخلفان من لبود أو ثياب أو طفى فال يكونان يف معىن اخلف حىت ينعال جلدا  :

أو خشبا أو ما يبقى إذا توبع املشي عليه ويكون كل ما على مواضع الوضوء منها صفيقا ال يشف فإذا 
عل فهذا كان هكذا مسح عليه وإذا مل يكن هكذا مل ميسح ليه وذلك أن يكون صفيقا ال يشف وغري من

وإن  :جورب أو يكون منعال ويكون يشف فال يكون هذا خفا إمنا اخلف ما مل يشف قال الشافعي
كان منعال وما على مواضع الوضوء صفيقا ال يشف وما فوق مواضع الوضوء يشف مل يضره ألنه لو مل 

أن ميسح يكن يف ذلك شيء مل يضره وإن كان يف شيء مما على مواضع الوضوء شيء يشف مل يكن له 
عليه فإذا كان عليه جوربان يقومان مقام اخلفني ميسح عليهما مث لبس فوقمها خفني أو كان عليه خفان 

فلبسهما أو لبس عليهما جرموقني آخرين أجزأه املسح على اخلفني اللذين يليان قدميه ومل يعد على 
س اخلفني أو ما يقوم مقام اخلفني فوقهما وال على اجلرموقني مسحا ولو توضأ فأكمل الطهارة مث لب



اخلفني مث لبس فوقهما جرموقني مث أحدث فأراد أن ميسح على اجلرموقني مل يكن ذلك له وكان عليه أن 
يطرح اجلرموقني مث ميسح على اخلفني اللذين يليان قدميه مث يعيد اجلرموقني إن شاء وإن مسح على 

ال الشافعياجلرموقني ودوهنما خفان مل جيزه املسح وال الصالة ق ولو كان لبس جوربني ال يقومان  :
 مقام خفني مث لبس فوقهما خفني مسح على 
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اخلفني ألنه ليس دون القدمني شيء يقوم مقام اخلفني وكذلك لو جعل خرقا ولفائف متظاهرة على   
اية من جورب أو القدمني مث لبس فوقهما خفني مسح على اخلفني وقلما يلبس اخلفان إال ودوهنما وق

وإن كان اخلفان أو شيء منهما  :شيء يقوم مقامه يقي القدمني خرز اخلف وحروفه قال الشافعي
جنسا مل حتل الصالة فيهما وإن كانا من جلد ميتة غري كلب أو خنزير وإن كانا من جلد سبع فدبغا 

عر الدباغ وال يصلى فيهما حلت الصالة فيهما إذا مل يبق فيهما شعر فإن بقى فيهما شعر فال يطهر الش
وإن كانا من جلد ميتة أو سبع مل يدبغا مل حتل الصالة فيهما وإن كانا من جلد ما يؤكل حلمه ذكي 

وجيزي املسح من طهارة الوضوء فإذا وجب الغسل  :حلت الصالة فيهما وإن مل يدبغا قال الشافعي
جارة من اخلالء والبول يف الوضوء وجب نزع اخلفني وغسل مجيع البدن وكذلك جيزي االستنجاء باحل

وإن دميت القدمان  :وإذا وجب الغسل وجب غسل ما هنالك ألنه مما يظهر من البدن قال الشافعي
 يف اخلفني أو وصلت إليهما جناسة وجب خلع اخلفني وغسل 

باب وقت املسح على اخلفني    
قال الشافعي  يد قال أخربنا املهاجر أبو خملد عن عبد رمحه اهلل تعاىل اخربنا عبد الوهاب بن عبد اجمل :

الرمحن ابن أيب بكرة عن أبيه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه رخص للمسافر أن ميسح على 
إذا تطهر فلبس خفيه فله أن ميسح عليهما  :اخلفني ثالثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة قال الشافعي

عاصم بن هبدلة عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال أخربنا ابن عيينة عن  :قال الشافعي
فقال يل ما جاء بك فقلت ابتغاء العلم فقال إن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا مبا يطلب قلت 



حاك يف نفسي املسح على اخلفني بعد الغائط والبول وكنت امرءا من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه 
ل مسعت من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف ذلك شيئا فقال نعم كان رسول وسلم فأتيتك أسألك ه

اهلل صلى اهلل عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين أن ال ننزع خفافنا ثالثة أيام ولياليهن إال من 
وإذا لبس الرجل خفيه وهو طاهر للصالة صلى فيهما  :جنابة لكن من بول وغائط ونوم قال الشافعي

فإذا أحدث عرف الوقت الذي أحدث فيه وإن مل ميسح إال بعده فإن كان مقيما مسح على خفيه إيل 
الوقت الذي أحدث فيه من غده وذلك يوم وليلة ال يزيد عليه وإن كان مسافرا مسح ثالثة أيام ولياليهن 

 إىل أن يقطع 
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لثالث ال يزيد على ذلك قال الشافعياملسح يف الوقت الذي ابتدأ املسح فيه يف اليوم ا   وإذا توضأ  :
ولبس خفيه مث أحدث قبل زوال الشمس فمسح لصالة الظهر والعصر واملغرب والعشاء والصبح صلى 

باملسح األول ما مل ينتقض وضوؤه فإن انتقض فله أن ميسح أيضا حىت الساعة اليت أحدث فيها من غده 
سح فيه فقد انتقض املسح وإن مل حيدث وكان عليه أن ينزع وذلك يوم وليلة فإذا جاء الوقت الذي م

خفيه فإذا فعل وتوضأ كان على وضوئه ومىت لبس خفيه فأحدث مسح إىل مثل الساعة اليت أحدث فيها 
وإن أحدث بعد زوال  :مث ينتقض مسحه يف الساعة اليت أحدث فيها وإن مل حيدث قال الشافعي

رب والعشاء والصبح والظهر إن قدمها حىت يصليها قبل الوقت الشمس فمسح صلى الظهر والعصر واملغ
الذي أحدث فيه وخيرج منها فإن أخرها حىت يكون الوقت الذي أحدث فيه مل يكن له أن يصليها مبسح 

وإن قدمها فلم يسلم منها حىت يدخل الوقت الذي مسح فيه انتقضت صالته بانتقاض مسحه وكان 
صلى بطهارة الوضوء مث كلما لبس خفيه على طهارة مث أحدث كان عليه أن ينزع خفيه مث يتوضأ وي

ويصنع هكذا يف السفر يف ثالثة أيام ولياليهن ميسح يف اليوم الثالث إىل مثل  :هكذا أبدا قال الشافعي
الساعة اليت أحدث فيها فيصلى يف احلضر مخس صلوات مرة وستا مرة أخرى مبسح ويف السفر مخس 

شر أخرى على مثل ما حكيت إذا صالهن على االنفراد وكذلك إذا مجع يف عشرة صالة مرة وستة ع



السفر ألنه إذا أحدث عند العصر صلى مخس عشرة ومجع العصر إىل الظهر يف وقت الظهر فإذا دخل 
فإن مسح يف احلضر عند الزوال فصلى الظهر مث  :الوقت الذي مسح فيه انتقض املسح قال الشافعي

ح حىت يستكمل يوما وليلة ال يزيد على ذلك ألن أصل طهارة مسحة كانت خرج مسافرا صلى باملس
وليس له أن يصلي هبا إال يوما وليلة وكذلك لو مسح يف احلضر فلم يصل صالة حىت خيرج إىل السفر مل 

يكن له أن يصلى باملسح الذي كان يف احلضر إال يوما وليلة كما كان يصلى به يف احلضر قال 
ث يف احلضر فلم ميسح حىت خرج إىل السفر صلى مبسحه يف السفر ثالثة أيام ولو أحد :الشافعي

ولو كان مسح يف احلضر مث سافر ومل حيدث فتوضأ ومسح يف السفر مل يصل  :ولياليهن قال الشافعي
 بذلك املسح إال يوما وليلة ألنه مل يكن ملسحه معىن إذا مسح وهو طاهر ملسحه يف احلضر فكان 
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مسحه ذلك كما مل يكن إذا مل يكن يطهره غري التطهري األول قال الشافعي   ولو مسح وهو مسافر  :
فصلى صالة أو أكثر مث قدم بلدا يقيم به أربعا ونوى املقام مبوضعه الذي مسح فيه أربعا مل يصل مبسح 

لى باملسح مسافرا ثالثا فلما السفر بعد مقامه إال إلمتام يوم وليلة وال يزيد عليه ألنه إمنا كان له أن يص
ولو كان استكمل  :انتقض سفره كان حكم مسحه إذ صار مقيما كابتداء مسح املقيم قال الشافعي

يف سفره بأن صلى مبسح السفر يوما وليلة أو أكثر مث بدا له املقام أو قدم بلدا نزع خفيه واستأنف 
سح السفر مث دخل يف صالة بعد يوم وليلة الوضوء ال جيزئه غري ذلك ولو كان استكمل يوما وليلة مب

فنوى املقام قبل تكميل الصالة فسدت عليه صالته وكان عليه أن يستقبل وضوءا مث يصلى تلك الصالة 
ولو سافر فلم يدر أمسح مقيما أو مسافرا مل يصل من حني استيقن باملسح أنه كان وشك أكان وهو 

يوما وليلة مث علم أنه مسح مسافرا صلى به متام ثالثة أيام مقيم أو مسافرا إال يوما وليلة ولو صلى به 
ولو شك أمسح مقيما أو مسافرا فصلى وهو مسافر أكثر من يوم وليلة مث  :ولياليهن قال الشافعي

استقن أنه مسح مسافرا أعاد كل صالة زادت على يوم وليلة ألنه صالها وهو ال يراه طاهرا ومل يكن 
لم أنه على طهارة املسح حىت يستكمل املسح ثالثة أيام ولياليهن قال عليه أن يعود بوضوء إذا ع



وإذا شك يف أول ما مسح وهو مقيم فلم يدر أمسح يوما وليلة أم ال نزع خفيه واستأنف  :الشافعي
الوضوء ولو استيقن أنه مسح فصلى ثالث صلوات وشك أصلى الرابعة أم ال مل يكن له إال أن جيعل 

رابعة حىت ال يصلى مبسح وهو يشك أنه مسح أم ال وال يكون له ترك الصالة نفسه صلى باملسح ال
  الرابعة حىت يستيقن أنه صالها

 ID ' '   يتربصن ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل
 بأنفسهن أربعة 

  
أشهر وعشرا     .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (

  
األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة  هذا كله يف    
  

القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال     
  

تعاىل   سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :
 ويقولون 

  
مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم    ما يكون م ) :وقال تعاىل (

  
ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم     :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (
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باب ما ينقض مسح اخلفني    



قال الشافعي  أن ميسح على اخلفني يف وقته ما كانا على قدميه فإذا أخرج رمحه اهلل تعاىل وللرجل  :
إحدى قدميه من اخلف أو مها بعد ما مسح فقد انتقض املسح وعليه أن يتوضأ مث إن ختفف مث أحدث 
وكذلك إذا زالت إحدى قدميه أو بعضها من موضعها من اخلف  :وعليه اخلفان مسح قال الشافعي

وء منها انتقض املسح وإذا أزاهلا من موضع قدم اخلف ومل يربز فخرجا حىت يظهر بعض ما عليه الوض
من الكعبني وال من شيء عليه الوضوء من القدمني شيئا أحببت أن يبتديء الوضوء وال يتبني أن ذلك 

عليه قال وكذلك لو انفتق اخلف حىت يرى بعض ما عليه الوضوء من القدمني انتقض املسح قال 
خلف وعليه جورب يوارى القدم حىت بدا من اجلورب ما لو كانت وكذلك إن انفتق ا :الشافعي

وإذا كان اخلف بشرج  :القدم بال جورب رؤيت فهو مثل رؤية القدم ينتقض به املسح قال الشافعي
وإن كان الشرج فوق شيء  :فإن كان الشرج فوق موضع الوضوء فال يضره ألنه لو مل قال الشافعي

فيه خلل يرى منه شيء من القدم مل ميسح على اخلف وإن مل يكن يف من موضع الوضوء من القدم فكان 
وإن فتح شرجه  :الشرج خلل يرى منه شيء من القدم مسح عليه وإن كان شرجه يفتح قال الشافعي

 :فقد انتقض املسح ألنه إن مل ير يف ذلك الوقت فمشى فيه أو حترك انفرج حىت يرى قال الشافعي
موضع الوضوء من القدم فكان فيه خلل فال يضره ألنه لو مل يكن مث ولو كان الشرج فوق شيء من 

  خف أجزأه
 ID ' '   (وكنتم أزواجا ثالثة)  فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف

 اآلية األوىل والثانية 
  

والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل   :  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  

وال يكاد يقدر عليه   .  
  

وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم    إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :
  



و دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي ه    
  

كقوله اهلل تعاىل    :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ومثانية أيام) :
  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 
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باب ما يوجب الغسل وال يوجبه    
قال الشافعي  ارك وتعاىل  ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما رمحه اهلل تعاىل قال اهلل تب :

فأوجب اهلل عز وجل الغسل من اجلنابة  :تقولون وال جنبا إال عابري سبيل حىت تغتسلوا  قال الشافعي
فكان معروفا يف لسان العرب أن اجلنابة اجلماع وإن مل يكن مع اجلماع ماء دافق وكذلك ذلك يف حد 

وغريه وكل من خوطب بأن فالنا أجنب من فالنة عقل أنه أصاهبا وإن مل يكن مقترفا الزنا وإجياب املهر 
قال الربيع يريد أنه مل ينزل ودلت السنة على أن اجلنابة أن يفضى الرجل من املرأة حىت يغيب فرجه يف 

ابن عيينة أخربنا  :فرجها إىل أن يوارى حشفته أو أن يرمي املاء الدافق وإن مل يكن مجاعا قال الشافعي
عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن املسيب أن أبا موسى األشعري سأل عائشة عن التقاء اخلتانني 
فقالت عائشة رضي اهلل عنها قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا التقى اخلتانان أو مس اخلتان اخلتان 

أبيه عن زينب بنت أيب سلمة أخربنا مالك عن هشام بن عروة عن  :فقد وجب الغسل قال الشافعي
عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم امرأة أيب طلحة إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقالت يا رسول 

اهلل إن اهلل ال يستحيي من احلق هل على املرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال نعم إذا هي رأت املاء قال 
متلذذ فعليه الغسل وكذلك لو جامع فخرج منه ماء  فمن رأي املاء الدافق متلذذا أو غري :الشافعي

دافق فاغتسل مث خرج منه ماء دافق بعد الغسل أعاد الغسل وسواء كان ذلك قبل البول أو بعد ما بال 
واملاء الدافق  :إذا جعلت املاء الدافق علما ال إلجياب الغسل وهو قبل البول وبعده سواء قال الشافعي



لد والرائحة اليت تشبه رائحة الطلع قال الشافعيالثخني الذي يكون منه الو وإن كان املاء الدافق من  :
وإذا غيب الرجل ذكره يف فرج  :رجل وتغري لعلة به أو خلقة يف مائه بشيء خرج منه قال الشافعي

امرأة متلذذا أو غري متلذذ ومتحركا هبا أو مستكرها لذكره أو أدخلت هي فرجه يف فرجها وهو يعلم أو 
ئم ال يعلم أوجب عليه وعليها الغسل وكذلك كل فرج أو دبر أو غريه من امرأة أو هبيمة وجب هو نا

عليه الغسل إذا غيب احلشفة فيه مع معصية اهلل تعاىل يف إتيان ذلك من غري امرأته وهو حمرم عليه إتيان 
ر أو غري ذات روح من امرأته يف دبرها عندنا وكذلك لو غيبه يف امرأته وهي ميتة وإن غيبه يف دم أو مخ  
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حمرم أو غريه مل جيب عليه غسل حىت يأيت منه املاء الدافق قال الشافعي   وهكذا إن استمىن فلم ينزل  :
مل جيب عليه غسل ألن الكف ليس بفرج وإذا ماس به شيئا من األجناس غسله ومل يتوضأ وإذا ماس 

غسله وبينه وبني يديه ثوب أو رقعة طهر ومل يكن عليه وضوء ذكره توضأ للمسه إياه إذا أفضى إليه فإن 
ولو نال من امرأته مادون أن يغيبه يف فرجها ومل ينزل مل يوجب ذلك غسال وال  :قال الشافعي

نوجب الغسل إال أن يغيبه يف الفرج نفسه أو الدبر فأما الفم أو غري ذلك من جسدها فال يوجب غسال 
ائه ببعضه إليها ولو أنزلت هي يف هذه احلال اغتسلت وكذلك يف كل حال إذا مل ينزل ويتوضأ من إفض

ولو شك رجل أنزل أو مل ينزل مل جيب عليه الغسل  :أنزل فيها فأيهما أنزل حبال اغتسل قال الشافعي
ولو وجد يف ثوبه ماءا دافقا وال يذكر أنه جاء منه ماء داف  :حىت يستيقن باإلنزال قال الشافعي

بغريه أحببت أن يغتسل ويعيد الصالة ويتأخى فيعيد بقدر ما يرى أن ذلك االحتالم كان أو  باحتالم وال
وال يبني يل أن  :ما كان من الصلوات بعد نوم رأى فيه شيئا يشبه أن يكون احتلم فيه قال الشافعي

غريه فيعلم أن جيب هذا عليه وإن كان رأى يف املنام شيئا ومل يعلم أنه أنزل إال أن يكون ال يلبس ثوبه 
االحتالم كان منه فإذا كان هكذا وجب عليه الغسل يف الوقت الذي ال يشك أن االحتالم كان قبله 

وكذلك إن أحدث نومة نامها فإن كان صلى بعده صالة أعادها وإن كان مل يصل بعده صالة اغتسل 
زبيد بن الصلت أنه  أخربنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن :ملا يستقبل قال الشافعي



قال خرجت مع عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه إىل اجلرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ومل 
يغتسل فقال واهلل ما أراين إال قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت قال فاغتسل وغسل ما 

ى متمكنا قال الشافعيرأي يف ثوبه ونضح ما مل ير وأذن وأقام الصالة مث صلى بعد ارتفاع الضح : 

أخربنا مالك عن حيىي بن سعيد عن سليمان يسار عن عمر بن اخلطاب وأخربنا مالك عن هشام بن 
عروة عن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن اخلطاب مث ذكر حنو هذا احلديث قال 
الة إال به وأوىل الغسل عندي وال أعلمه جيب الغسل من غري اجلنابة وجوبا ال جتزيء الص :الشافعي

 أن جيب بعد غسل اجلنابة من غسل امليت وال أحب تركه حبال وال ترك الوضوء من مسه 
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مفضيا إليه مث الغسل للجمعة وال يبني أن لو تركهما تارك مث صلى اغتسل وأعاد إمنا منعىن من أجياب   
قع من معرفة ثبت حديثه إىل يومي هذا على ما يقنعين الغسل من غسل امليت أن يف إسناده رجال مل أ

فإن وجدت من يقنعين من معرفة ثبت حديثه أوجبت الوضوء من مس امليت مفضيا إليه فإهنما يف 
فأما غسل اجلمعة فإن الداللة عندنا أنه إمنا أمر به على االختيار قال  :حديث واحد قال الشافعي
عن سامل عن أبيه قال دخل رجل من أصحاب رسول اهلل أخربنا مالك عن ابن شهاب  :الشافعي
صلى اهلل عليه وسلم املسجد يوم اجلمعة وعمر خيطب فقال عمر أية ساعة هذه فقال يا أمري املؤمنني 

انقلبت من السوق فمسمعت النداء فما زدت على أن توضأت فقال عمر والوضوء أيضا وقد علمت أن 
يأمر بالغسل قال الشافعيرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان  أخربنا الثقة قال أخربنا معمر عن ابن  :

شهاب عن سامل ابن عبد اهلل عن أيه عن عمر بن اخلطاب مبثله ومسى الداخل أنه عثمان بن عفان قال 
وإذا أسلم املشرك أحببت له أن يغتسل وحيلق شعره فإن مل يفعل ومل يكن جنبا قال  :الشافعي

جن إنسان إال أنزل فإن كان هذا هكذا اغتسل اجملنون لالنزال وإن شك فيه  وقد قيل قلما :الشافعي
  أحببت له االغتسال احتياطا ومل أوجب ذلك عليه حىت يستيقن اإلنزال



 ID ' '    صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن
 العرب وال 

  
يتوقف فيه إال جاهل غيب   .  
  

والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب     احلذف كما حكاه  -
  

الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن     
  

يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم    جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :
  

سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب   .  
  

وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله     
  

ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها    أنه ملا ثبت  :
  

جواز   سبق من كالم سيبويه وكما دلت سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما  :  
  

عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها     
  

هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك    صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :
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باب من خرج منه املذي    
لشافعيقال ا  رمحه اهلل تعاىل وإذا دنا الرجل من امرأته فخرج منه املذي وجب عليه الوضوء ألنه  :

حدث خرج من ذكره ولو أفضى إىل جسدها بيده وجب عليه الوضوء من الوجهني وكفاه منه وضوء 
واحد وكذلك من وجب عليه وضوء جلميع ما يوجب الوضوء مث توضأ بعد ذلك كله وضوءا واحدا 

  جيب عليه باملذي الغسل أجزأه وال

باب كيف الغسل    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل قال اهلل تبارك وتعايل وال جنبا إال عابري سبيل حىت تغتسلوا قال  :

فكان فرض اهلل الغسل مطلقا مل يذكر فيه شيئا يبدأ به قبل شيء فإذا جاء املغتسل بالغسل  :الشافعي
كذلك ال وقت يف املاء يف الغسل إال أن يأتى بغسل مجيع بدنه قال أجزأه واهلل أعلم كيفما جاء به و

كذلك دلت السنة فإن قال قائل فأين داللة السنة قيل ملا حكت عائشة أهنا كانت تغتسل  :الشافعي
والنيب صلى اهلل عليه وسلم من إناء واحد كان العلم حييط أن أخذمها منه خمتلف لو كان فيه وقت غري 

ه أن يغتسل اثنان يفرغان من إناء واحد عليهما وأكثر ما حكت عائشة غسله وغسلها ما وصفت ما أشب
وروى أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال أليب ذر فإذا  :فرق قال والفرق ثالثة آصع قال الشافعي

ل وجدت املاء فأمسسه جلدك ومل حيك أنه وصف له قدرا من املاء إال إمساس اجللد واالختيار يف الغس
أخربنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي  :من اجلنابة ما حكت عائشة قال الشافعي

اهلل عنها أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان إذا اغتسل من اجلنابة بدأ فغسل يديه مث يتوضأ كما 
الث غرفات بيديه يتوضأ للصالة مث يدخل أصابعه يف املاء فيخلل هبا أصول شعره مث يصب على رأسه ث

فإذا كانت املرأة ذات شعر تشد ضفرها فليس عليها أن تنقضه  :مث يفيض املاء جلده كله قال الشافعي
يف غسل اجلنابة وغسلها من احليض كغسلها من اجلنابة ال خيتلفان يكفيها يف كل ما يكفيها يف كل قال 

يد عن عبد اهلل بن رافع عن أم أخربنا سفيان عن أيوب ابن موسى عن سعيد بن أيب سع :الشافعي
 سلمة قالت سألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىن امرأة أشد ضفر رأسي 
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أفأنقضه لغسل اجلنابة فقال ال إمنا يكفيك أن حتثي عليه ثالث حثيات من ماء مث تفيضي عليك املاء   

قال الشافعي فتطهرين أو قال فإذا أنت قد طهرت وإن حست رأسها فكذلك وكذلك الرجل يشد  :
فإن لبد رأسه بشيء حيول بني  :ضفر رأسه أو يعقصه فال حيله ويشرب املاء أصول شعره قال الشافعي

املاء وبني أن يصل إىل شعره وأصوله كان عليه غسله حىت يصل إىل بشرته وشعره وإن لبده بشيء ال 
ء الوصول إليه وليس عليه حله ويكفيه أن يصل حيول دون ذلك فهو كالعقص والضفر الذي ال مينع املا

أخربنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة  :املاء إىل الشعر والبشرة قال الشافعي
قالت كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من اجلنابة بدأ فغسل يده قبل أن يدخلها 

وضأ وضوءه للصالة مث يشرب شعره املاء مث حيثى على رأسه ثالث حثيات يف اإلناء مث يغسل فرجه مث يت
أخربنا سفيان بن عيينة عن جعفر ابن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهلل أن النيب صلى  :قال الشافعي

وال أحب ألحد أن حيفن على  :اهلل عليه وسلم كان يغزف على رأسه من اجلنابة ثالثا قال الشافعي
نابة أقل من ثالث وأحب له أن يغلغل املاء يف أصول شعره حىت يعلم أن املاء قد وصل إىل رأسه يف اجل

أصوله وبشرته قال وإن صب على رأسه صبا واحدا يعلم أنه قل تغلغل املاء يف أصوله وأتى على شعره 
عليه  رمحه اهلل تعاىل فإن كان شعره ملبدا كثريا فغرف :وبشرته أجزأه وذلك أكثر من قال الشافعي
ثالث غرفات وكان يعلم أن املاء مل يتغلغل يف مجيع أصول الشعر ويأت على مجيع شعره كله فعليه أن 
 :يغرف على رأسه ويغلغل املاء حىت يعلم علما مثله أن قد وصل املاء إىل الشعر والبشرة قال الشافعي

شرته يف غرفة عامة أجزأته وإن كان حملوقا أو أصلع أو أقرع يعلم أن املاء يأيت على باقي شعره وب
وأحب له أن يكون ثالثا وإمنا أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم أم سلمة بثالث للضفر وأنا أرى أنه أقل ما 
يصري املاء إىل بشرهتا وكان النيب صلى اهلل عليه وسلم ذا ملة يغرف عليها املاء ثالثا وكذلك كان وضوؤه 

عليه وسلم وواحدة سابغة كافية يف الغسل والوضوء ألنه يقع هبا  يف عامة عمره ثالثا لالختيار صلى اهلل
  اسم غسل ووضوء إذا علم أهنا قد جاءت على الشعر والبشر

 ID ' '    مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة
 وجزء منها 

  



م من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االس    
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باب من نسي املضمضة واالستنشاق يف غسل اجلنابة    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل وال أحب ألحد أن يدع املضمضة واالستنشاق يف غسل اجلنابة وإن  :

لصالة إن صالها قال الشافعي تركه أحببت له أن يتمضمض فإن مل يفعل مل يكن عليه أن يعود : 

وعليه أن  :وليس عليه أن ينضح يف عينيه املاء وال يغسلهما ألهنما ليستا ظاهرتني من بدنه قال الشافعي
يغسل ظاهر أذنيه وباطنهما ألهنما ظاهرتان ويدخل املاء فيما ظهر من الصماخ وليس عليه أن يدخل 

يدلك ما يقدر عليه من جسده فإن مل يفعل وأتى املاء  وأحب له أن :املاء فيما بطن منه قال الشافعي
وكذلك إن انغمس يف هنر أو بئر فأتى املاء على شعره وبشره أجزأه  :على جسده أجزأه قال الشافعي

إذا غسل شيئا إن كان أصابه وكذلك إن ثبت حتت ميزاب حىت يأيت املاء على شعره وبشره قال 
ء على شعره وبشره قال الشافعيوكذلك إن ثبت حتت مطر حيت يأيت املا وال يظهر بالغسل يف شيء  :

مما وصفت إال أن ينوي بالغسل الطهارة وكذلك الوضوء ال جيزئه إال أن ينوي به الطهارة وإن نوى 
بالغسل الطهارة من اجلنابة والوضوء الطهارة مما أوجب الضوء ونوى به أن يصلي مكتوبة أو نافلة على 

كله جيزئه ألنه قد نوى بكله الطهارة قال ولو كان من وجب عليه الغسل ذا جنازة أو يقرأ مصحفا ف
شعر طويل فغسل ما على رأسه منه ومجيع بدنه وترك ما استرخى منه فلم يغسله مل جيزه ألن عليه 

طهارة شعره وبشره ولو ترك ملعة من جسده تقل أو تكثر إذا احتاط أنه قد ترك من جسده شيئا فصلى 
ترك من جسده مث أعاد الصالة بعد غسله ولو توضأ مث اغتسل فلم يكمل غسله حىت أعاد غسل ما 

أحدث مضى على الغسل كما هو وتوضأ بعد للصالة قال ولو بدأ فاغتسل ومل يتوضأ فأكمل الغسل 
أجزأه من وضوء الساعة للصالة والطهارة بالغسل أكثر منها بالضوء أو مثلها ولو بدأ برجليه يف الغسل 

سه أو فرق غسله فغسل منه الساعة شيئا بعد الساعة غريه أجزأه وليس هذا كالوضوء الذي ذكره قبل رأ



اهلل عز وجل فبدأ ببعضه قبل بعض وخيلل املغتسل واملتوضيء أصابع أرجلهما حىت يعلم أن املاء قد وصل 
ذلك وإن مل خيللهما قال  إىل ما بني األصابع وال جيزئه إال أن يعلم أن املاء قد وصل إىل ما بينهما وجيزئه

وإن كان بينهما شيء ملتصق ذا غضون أدخل املاء الغضون ومل يكن عليه أن يدخله حيث ال يدخل من 
 امللتصق وكذلك إن كان ذا غضون يف جسده أو رأسه 
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فعليه أن يغلغل املاء يف غضونه حىت يدخله     
باب علة من جيب عليه الغسل والوضوء    

الشافعي قال  رمحه اهلل تعاىل قال اهلل عز وجل  وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على  :
فلم يرخص اهلل يف التيمم إال يف احلالني السفر واإلعواز من املاء أو املرض  :سفر  اآلية قال الشافعي

اجد له قال واملرض فإن كان الرجل مريضا بعض املرض تيمم حاضرا أو مسافرا أو واجدا للماء أو غري و
اسم جامع ملعان ألمراض خمتلفة فالذي مسعت أن املرض الذي للمرء أن يتيمم فيه اجلراح قال والقرح 

دون الغور كله مثل اجلراح ألنه خياف يف كله إذا ماسه املاء أن ينطف فيكون من النطف التالف واملرض 
ل املاء إىل اجلوف معاجلة التلف جاز له املخوف وأقله ما خياف هذا فيه فإن كان جائفا خيف يف وصو

أن يتيمم وإن كان القرح اخلفيف غري ذي الغور الذي ال خياف منه إذا غسل باملاء التلف وال النطف مل 
جيز فيه إال غسله ألن العلة اليت رخص اهلل فيها بالتيمم زائلة عنه وال جيزي التيمم مريضا أي مرض كان 

 غريه وإن فعل أعاد كل صالة صالها بالتيمم وكذلك ال جيزي رجال يف إذا مل يكن قرحيا يف شتاء وال
برد شديد فإذا كان الرجل قرحيا يف رأسه ومجيع بدنه غسل ما أصابه من النجاسة ال جيزئه غريه ويتيمم 

للجنابة وكذلك كل جناسة أصابته فال جيزئه فيها إال غسلها وإن كانت على رجل قروح فإن كان 
اف التلف إن غسلها فلم يغسلها أعاد كل صالة صالها وقد أصابته النجاسة فلم يغسلها القرح جائفا خي

وإن كان القروح يف كفيه دون جسده مل جيزه إال غسل مجيع جسده ما خال كفيه مث مل يطهر إال بأن 
غسل يتيمم ألنه مل يأت بالغسل كما فرض اهلل عز وجل عليه وال بالتيمم قال وإن تيمم وهو يقدر على 



شيء من جسده بال ضرر عليه مل جيزه وعليه أن يغسل مجيع ما قدر عليه من جسده ويتيمم ال جيزئه 
أحدمها دون اآلخر وإن كان القرح يف مقدم رأسه دون مؤخره مل جيزه إال غسل مؤخره وكذلك إن 

وجهه  كان يف بعض مقدم رأسه دون بعض غسل ما مل يكن فيه وترك ما كان فيه فإن كان القرح يف
ورأسه سامل وإن غسله فاض املاء على وجهه مل يكن تركه وكان عليه أن يستلقى وينقع رأسه ويصب 
املاء عليه حىت ينصب املاء على غري وجهه وهكذا حيث كان القرح من بدنه فخاف إذا صب املاء على 

إذا بل الشعر  موضع صحيح منه أن يفيض على القرح أمس املاء الصحيح إمساسا ال يفيض وأجزأه ذلك
 والبشر وإن كان يقدر على أن يفيض املاء وحيتال حىت ال يفيض على القروح أفاضه قال وإن كان القرح 
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يف ظهره فلم يضبط هذا منه ومعه من يضبطه منه برؤيته فعليه أن يأمره بذلك وكذلك إن كان أعمى   
كان يف سفر فلم يقدر على أحد يفعل هذا به  وكان ال يضبط هذا يف شيء من بدنه إال هكذا وإن

غسل ما قدر عليه وتيمم وصلى وعليه إعادة كل صالة صالها ألنه قد ترك ما يقدر على غسله حبال 
وكذلك إن كان أقطع اليدين مل جيزه إال أن يأمر من يصب عليه املاء ألنه يقدر عليه ومىت مل يقدر 

قضى ما صلى بال غسل وإن كان القرح يف موضع من اجلسد وصلى أمرته أن يأمر من يغسله إذا قدر و
فغسل ما بقى منه فإمنا عليه أن ييمم وجهه ويديه فقط وليس عليه أن ييمم موضع القرح ألن التيمم ال 

يكون طهارة إال على الوجه واليدين فكل ما عدامها فالتراب ال يطهره وإن كان القرح يف الوجه 
إىل املرفقني وغسل ما يقدر عليه بعد من بدنه وإن كان القرح الذي يف واليدين ميم الوجه واليدين 

موضع التيمم من الوجه والذراعني قرح ليس بكبري أو كبريا مل جيزه إال أن مير التراب عليه كله ألن 
التراب ال يضره وكذلك إن كانت له أفواه مفتحة أمر التراب على ما انفتح منه أل ذلك ظاهر وأفواهه 

ل أفواهه وكل ما يظهر له ال جيزئه غريه ألن التراب ال يضره وإذا أراد أن يلصق على شيء منه وما حو
لصوقا مينع التراب مل يكن له إال أن ينزع اللصوق عند التيمم ألنه ال ضرر يف ذلك عليه ولو رأي أن 

أن يكون ذلك يف  أعجل لربئه أن يدعه وكذلك ال يلطخه بشيء له ثخانة متنع مماسة التراب البشرة إال



البشرة الذي يواريه شعر اللحية فإنه ليس عليه أن مياس بالتراب بشر اللحية للحائل دوهنا من الشعر ومير 
على ما ظهر من اللحية التراب ال جيزئه غريه وإذا كان هكذا مل يكن له أن يربط الشعر من اللحية حىت 

يف شيء من جسده فألصق عليها خرقة تلف  مينعها أن يصل إليها التراب وكذلك إن كانت به قرحة
موضع القرحة مل جيزه إال إزالة اخلرقة حىت مياس املاء كل ما عدا القرحة فإن كان القرح الذي به كسرا 

ال يرجع إال جببائر فوضع اجلبائر على ماسامته ووضع على موضع اجلبائر غريها إن شاء إذا ألقيت اجلبائر 
أعضاء الوضوء وضعه وكان عليه إذا أحدث طرحه وإمساسه املاء والتراب  وما معها ماس املاء والتراب

إن ضره املاء ال جيزيه غري ذلك حبال وإن كان ذلك أبعد من برئه وأقبح يف جربه ال يكون له أن يدع 
ذلك إال بأن يكون فيه خوف تلف وال أحسب جربا يكون يف تلف إذا حنيت اجلبائر عنه ووضيء أو ميم 

أبطأ للربء وأشق على الكسر وإن كان خياف عليه إذا ألقيت اجلبائر وما معها ففيها قوالن  ولكنه لعله
أحدمها أن ميسح باملاء على اجلبائر ويتيمم ويعيد كل صالة صالها إذا قدر على الوضوء واآلخر ال يعيد 

 ومن قال ميسح على اجلبائر قال ال 
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عها على وضوء مل ميسح عليها كما يقول يف اخلفني قال الشافعييضعها إال على ضوء فإن مل يض   : 

وقد روى حديث عن علي رضي  :ال يعدو باجلبائر أبدا موضع الكسر إذا كان ال يزيلها قال الشافعي
اهلل عنه أنه انكسر إحدى زندي يديه فأمره النيب صلى اهلل عليه وسلم أن ميسح باملاء على اجلبائر ولو 

الصحة قلت به قال الربيع أحب إىل الشافعي أن يعيد مىت قدر على الوضوء أو التيمم عرفت إسناده ب
ألنه مل يصل وبضوء باملاء وال يتيمم وإمنا جعل اهلل تعاىل التيمم بدال من املاء فلما مل يصل إىل العضو 

لشافعيالذي عليه املاء والصعيد كان عليه إذا قدر أن يعيده وهذا مما أستخري اهلل فيه قال ا والقول يف  :
الوضوء إذا كان القرح والكسر القول يف الغسل من اجلنابة ال خيتلفان إذا كان ذلك يف مواضع الوضوء 
واحلائض تطهر مثل اجلنب  :فأما إذا مل يكن يف مواضع الوضوء فذلك ليس عليه غسله قال الشافعي

ة كان هكذا قال الشافعييف مجيع ما وصفت وهكذا لو وجب على رجل غسل بوجهه غسل أو امرأ : 



وال جيزيء  :وإذا كان على احلائض أثر الدم وعلى اجلنب النجاسة فإن قدرا على ماء قال الشافعي
مريضا غري القريح وال أحدا يف برد شديد خياف التلف إن اغتسل أو ذا مرض شديد خياف من املاء إن 

إال أن يكون األغلب عنده أنه يتلف إن اغتسل وال ذا قروح أصابته جناسة إال غسل النجاسة والغسل 
فعل وتيمم يف ذلك الوقت ويصلى ويغتسل ويغسل النجاسة إذا ذهب ذلك عنه ويعيد كل صالة صالها 

يف الوقت الذي قلت ال جيزيه فيه إال املاء وإن مل يقدرا عليه تيمما وصليا وال يعيدان الصالة يف وقت 
صباهتما مغتسلني أو متوضئني فال يطهر النجاسة إال املاء وكذلك كل جناسة أ :وال غريه قال الشافعي

فإذا مل جيد من أصابته جناسة من حائض وجنب ومتوضيء ماء تيمم وصلى وإذا وجد املاء غسل ما 
أصاب النجاسة منه واغتسل إن كان عليه غسل وتوضأ إن كان عليه وضوء وأعاد كل صالة صالها 

إال املاء قال الشافعي والنجاسة عليه ألنه ال يطهر النجاسة وإن وجد ما ينقي النجاسة عنه من املاء  :
وهو مسافر فلم جيد ما يطهره لغسل إن كان عليه أو وضوء غسل أثر النجاسة عنه وتيمم وصلى وال 

إعادة عليه ألنه صلى طاهرا من النجاسة وطاهرا بالتيمم من بعد الغسل والوضوء الواجب عليه قال وإذا 
يغسله وهو خياف العطش فهو كمن مل جيد ماء وله أن يغسل النجاسة إن أصابته عنه وجد اجلنب ماء 

 ويتيمم وال 
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جيزيه يف النجاسة إال ما وصفت من غسلها فإن خاف إذا غسل النجاسة العطش قبل الوصول قال   
 النجاسة إن أفاضه فإن كان ال خياف العطش وكان معه ماء ال يغسله إن غسل النجاسة وال :الشافعي

عليه غسل النجاسة مث غسل مبا بقى من املاء معه ما شاء من جسده ألنه تعبد بغسل جسده ال بعضه 
فالغسل على كله فأيها شاء غسل أعضاء الوضوء أو غريها وليست أعضاء الوضوء بأوجب يف اجلنابة 

طاهرا قال الشافعي من غريها مث يتيمم ويصلى وليس عليه إعادة إذا وجد املاء ألنه صلى فإن قال  :
قائل مل مل جيزه يف النجاسة تصيبه إال غسلها باملاء وأجزأ يف اجلنابة والوضوء أن يتيمم قيل له أصل 

الطهارة املاء إال حيث جعل اهلل التراب طهارة وذلك يف السفر واإلعواز من املاء أو احلضر أو السفر 



ة إال باملاء إال حيث جعل اهلل الطهارة بالتراب وإمنا جعلها واملرض فال يطهر بشر وال غريه ماسته جناس
حيث تعبده بوضوء أو غسل والتعبد بالوضوء والغسل فرض تعبد ليس بإزالة جناسة قائمة والنجاسة إذا 

كانت على شيء من البدن أو الثوب فهو متعبد بأزالتها باملاء حىت ال تكون موجودة يف بدنه وال يف 
إخراجها سبيل وهذا تعبد ملعىن معلوم قال الشافعي ثوبه إذا كان إىل ومل جيعل التراب يدال من جناسة  :

تصيبه وأمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بغسل دم احليض من الثوب وهو جناسة فكانت النجاسة 
يه عندنا على أصلها ال يطهرها إال املاء والتيمم يطهر حيث جعل وال يتعدى به حيث رخص اهلل تعاىل ف

إذا أصابت املرأة جنابة مث  :وما خرج من ذلك فهو على أصل حكم اهلل يف الطهارة باملاء قال الشافعي
حاضت قبل أن تغتسل من اجلنابة مل يكن عليها غسل اجلنابة وهي حائض ألهنا إمنا تغتسل فتطهر 

سل واحد بالغسل وهي ال تطهر بالغسل من اجلنابة وهي حائض فإذا ذهب احليض عنها أجزأها غ
وكذلك لو احتلمت وهي حائض أجزأها غسل واحد لذلك كله ومل يكن عليها غسل وإن كثر 

واحلائض يف الغسل كاجلنب ال  :احتالمها حىت تطهر من احليض فتغتسل غسال واحدا قال الشافعي
إن مل خيتلفان إال أين أحب للحائض إذا اغتسلت من احليض أن تأخذ شيئأ من مسك فتتبع به آثار الدم ف

 يكن مسك فطيب ما كان اتباعا للسنة والتماسا للطيب فإن مل تفعل فاملاء كاف مما سواه 
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قال الشافعي   أخربنا ابن عيينة عن منصور احلجيب عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة قالت جاءت  :
ي فرصة من مسك فتطهري امرأة إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم تسأله عن الغسل من احليض فقال خذ

هبا فقالت كيف أتطهر هبا قال هتطري هبا قالت كيف أتطهر هبا فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم سبحان 
والرجل املسافر ال  :اهلل واستتر بثوبه تطهري هبا فاجتذبتها وعرفت الذي أراد وقلت هلا قال الشافعي

التيمم إذا غسل ما أصاب ذكره وغسلت املرأة ما  ماء معه واملغرب يف اإلبل له أن جيامع أهله وجيزئه
أخربنا إبراهيم بن  :أصاب فرجها أبدا حىت جيد املاء فإذا وجد املاء فعليهما أن يغتسال قال الشافعي
حممد عن عباد بن منصور عن أيب رجاء العطاردي عن عمران بن حصني رضي اهلل تعاىل عنه أن النيب 



ان جنبا أن يتيمم مث يصلى فإذا وجد املاء اغتسل وأخربنا حبديث النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر رجال ك
 صلى اهلل عليه وسلم حني قال أليب ذر إن وجدت املاء فأمسسه جلدك 

مجاع التيمم للمقيم واملسافر    

قال الشافعي   رمحه اهلل تعاىل قال اهلل تبارك وتعاىل  إذا قمتم إىل الصالة  اآلية وقال يف سياقها وإن :
فدل حكم اهلل عز  :كنتم مرضى أو على سفر إىل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه قال الشافعي

وجل على أنه أباح التيمم يف حالني أحدمها السفر واإلعواز من املاء واآلخر للمريض يف حضر كان أو 
وكان كل  :يف سفر ودل ذلك على أن للمسافر طلب املاء لقوله فلم جتدوا ماء فتيمموا قال الشافعي
من خرج جمتازا من بلد إىل غريه يقع عليه اسم السفر قصر السفر أم طال ومل أعلم من السنة دليال على 

أن لبعض املسافرين أن يتيمم دون بعض وكان ظاهر القرآن أن كل مسافر سفرا بعيدا أو قريبا يتيمم 
ه أقبل من اجلرف حىت إذا أخربنا ابن عيينة عن ابن عجالن عن نافع عن ابن عمر أن :قال الشافعي

كان باملربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر مث دخل املدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصالة قال 
  واجلرف قريب من املدينة :الشافعي

 ID ' '   على إرادة ما يتبعها وهو اليوم.  
  

ونقل أبو حيان أنه يقال   رض قول سيبويه وهذا إن صح ال يعا .صمت مخسة وأنه فصيح :  
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باب مىت يتيمم للصالة    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل جعل اهلل تعاىل املواقيت للصالة فلم يكن ألحد أن يصليها قبلها وإمنا  :

أمرنا بالقيام إليها إذا دخل وقتها وكذلك أمره بالتيمم عند القيام إليها واإلعواز من املاء فمن تيمم 
قبل دخول وقتها وطلب املاء مل يكن له أن يصليها بذلك التيمم وإمنا له أن يصليها إذا دخل  لصالة



فإذا دخل وقت الصالة فله  :وقتها الذي إذا صالها فيه أجزأت عنه وطلب املاء فأعوزه قال الشافعي
صالة فأعوزه املاء أن يتيمم وال ينتظر آخر الوقت ألن كتاب اهلل تعاىل يدل على أن يتيمم إذا قام إىل ال

ولو تلوم إىل آخر الوقت كان ذلك له ولست أستحبه  :وهو إذا صلى حينئذ أجزأ عنه قال الشافعي
كاستحبايب يف كل حال تعجيل الصالة إال أن يكون على ثقة من وجود املاء واحب أن يؤخر التيمم إىل 

ليس معه ماء قبل طلب املاء ولو تيمم و :أن يؤيس منه أو خياف خروج الوقت فيتيمم قال الشافعي
أعاد التيمم بعد أن يطلبه حىت يكون تيمم بعد أن يطلبه وال جيده وطلب املاء أن يطلبه وإن كان على 

غري علم من أنه ليس معه شيء فإذا علم أنه ليس معه طلبه مع غريه وإن بذله غريه بال مثن أو بثمن مثله 
إن اشتراه اجلوع يف سفر مل يكن له أن يتيمم وهو وهو واجد لثمن مثله يف موضعه ذلك غري خائف 

جيده هبذه احلال وإن امتنع عليه من أن يعطاه متطوعا له بإعطائه أو باعه إال بأكثر من مثنه مل يكن عليه 
وإن كان واجدا بئرا وال حبل  :أن يشتريه ولو كان موسرا وكانت الزيادة على مثنه قليلة قال الشافعي

ر على أن يصل إليها حال أو حبال أو ثيابا فال حل حىت يصل أن يأخذ منها بإناء أو معه فإن كان ال يقد
رام شنا أو دلوا فإن مل يقدر دىل طرف الثوب مث اعتصره حىت خيرج منه ماء مث أعاده فيفعل ذلك حىت 

يفعله له يصري له من املاء ما يتوضأ به مل يكن له أن يتيمم وهو يقدر على هذا أن يفعله بنفسه أو مبن 
وإن كان ال يقدر على هذا وكان يقدر على نزوهلا بأمر ليس عليه فيه خوف قال  :قال الشافعي

وإن دل على ماء قريب من حيث حتضره الصالة فإن كان ال يقطع به صحبة أصحابه وال  :الشافعي
أن يأتيه وإن كان خياف على رحله إذا وجه إليه وال يف طريقه إليه وال خيرج من الوقت حىت يأتيه فعليه 

خياف ضياع رحله وكان أصحابه ال ينتظرونه أو خاف طريقه أو فوت وقت إن طلبه فليس عليه طلبه 
 وله أن يتيمم 
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قال الشافعي   فإن تيمم وصلى مث علم أنه كان يف رحله ماء أعاد الصالة وإن علم أن بئرا كانت  :
: يكن عليه إعادة ولو أعاد كان احتياط قال الشافعيمنه قريبا يقدر على مائها لو علمها مل والفرق بني  



ما يف رحله والبئر ال يعلم واحدا منهما أن ما يف رحله شيء كعلمه أمر نفسه وهو مكلف يف نفسه 
اإلحاطة وما ليس يف ملكه فهو شيء يف غري ملكه وهو مكلف يف غريه الظاهر ال اإلحاطة قال 

ماء فحال العدو بينه وبني رحله أو حال بينه وبينه سبع أو حريق حىت ال  فإن كان يف رحله :الشافعي
يصل إليه تيمم وصلى وهذا غري واجد للماء إذا كان ال يصل إليه وإن كان يف رحله ماء فأخطأ رحله 

وحضرت الصالة طلب ماء فلم جيده تيمم وصلى ولو ركب البحر فلم يكن معه ماء يف مركبه فلم يقدر 
اء من البحر للشدة حبال وال على شيء يدليه يأخذ به من البحر حبال تيمم وصلى وال يعيد على االستق

رمحه اهلل تعاىل وال جيزي التيمم إال بعد أن يطلب املاء فلم  :وهذا غري قادر على املاء قال الشافعي
ن يطلب املاء مل وال جيزي التيمم إال بعد الطلب وإن تيمم قبل أ :جيده فيحدث نية التيمم قال الشافعي
وإذا نوى التيمم ليتطهر  :جيزه التيمم وكان عليه أن يعود للتيمم بعد طلبه املاء وإعوازه قال الشافعي
لصالة مكتوبة صلى بعدها النوافل وقرأ يف املصحف وصلى على اجلنائز وسجد سجود القرآن وسجود 

إال بأن يطلب هلا املاء بعد الوقت الشكر فإذا حضرت مكتوبة غريها ومل حيدث مل يكن له أن يصليها 
فإن أراد اجلمع بني الصالتني فصلى األوىل  :فإذا مل جيد استأنف نية جيوز له هبا التيمم هلا قال الشافعي
منهما وطلب املاء فلم جيده أحدث نية جيوز له هبا التيمم مث تيمم مث صلى الكتوبة اليت تليها وإن كان قد 

لكل صالة منها كما وصفت ال جيزيه غري ذلك فإن صلى صالتني بتيمم  فاتته صلوات استأنف التيمم
وإن تيمم ينوي  :واحد أعاد اآلخرة منهما ألن التيمم جيزيه لألوىل وال جيزيه لآلخرة قال الشافعي

نافلة أو جنازة أو قراءة مصحف أو سجود قرآن أو سجود شكر مل يكن له أن يصلي به مكتوبة حىت 
توبة قال وكذلك إن تيمم فجمع بني صلوات فائتات أجزأه التيمم لألوىل منهن ومل ينوى بالتيمم املك

 جيزه لغريها وأعاد كل صالة صالها بتيمم لصالة غريها 
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ويتيمم لكل واحدة منهن قال الشافعي   وإن تيمم ينوى بالتيمم املكتوبة فال بأس أن يصلى قبلها  :
حف ويسجد سجود الشكر والقرآن فإن قال قائل مل ال يصلى بالتيمم نافلة وعلى جنازة وقراءة مص



فريضتني ويصلي به النوافل قبل الفريضة وبعدها قيل له إن شاء اهلل تعاىل إن اهلل عز وجل ملا أمر القائم 
اء إىل الصالة إذا مل جيد املاء أن يتيمم دل على أنه ال يقال له مل جيد املاء إال وقد تقدم قبل طلبه امل

واإلعواز منه نية يف طلبه وإن اهلل إمنا عىن فرض الطلب ملكتوبة فلم جيز واهلل تعاىل أعلم أن تكون نيته يف 
التيمم لغري مكتوبة مث يصلى به مكتوبة وكان عليه يف كل مكتوبة ما عليه يف األخرى فدل على أن 

مكتوبتني بتيمم واحد ألن عليه يف  التيمم ال كون له طهارة إال بأن يطلب املاء فيعوزه فقلنا ال يصلي
كل واحدة منهما ما عليه يف األخرى وكانت النوافل أتباعا للفرائض ال هلا حكم سوى حكم الفرائض 
ومل يكن التيمم إال على شرط أال ترى أنه إذا تيمم فوجد املاء فعليه أن يتوضأ وهكذا  :قال الشافعي

ال خيتلف هو واملتيمم يف أن على كل واحد منهم أن املستحاضة ومن به عرق سائل وهو واجد للماء 
يتوضأ لكل صالة مكتوبة ألهنا طهارة ضرورة الطهارة على كمال فإن قال قائل فإن كان مبوضع ال 
يطمع فيه مباء قيل ليس ينقضي الطمع به قد يطلع عليه الراكب معه املاء والسيل وجيد احلفرية واملاء 

ه قال الشافعيالظاهر واالختباء حيث ال ميكن وإذا كان للرجل أن يتيمم فتيمم فلم يدخل يف الصالة  :
حىت وجد املاء قبل أن يكرب للمكتوبة مل يكن له أن يصلي حىت يتوضأ فإن كان طلع عليه راكب مباء 

فامتنع عليه أن يعطيه منه أو وجد ماء فحيل بينه وبينه أو مل يقدر عليه بوجه مل جيزه التيمم األول 
د إعوازه من املاء الذي رآه نية يف التيمم للمكتوبة جيوز له هبا الصالة بعد تيممه قال وأحدث بع

إن تيمم فدخل يف نافلة أو يف صالة على جنازة مث رأى املاء مضى يف صالته اليت دخل فيها  :الشافعي
افعيمث إذا انصرف توضأ إن قدر للمكتوبة فإن مل يقدر أحدث نية للمكتوبة فتيمم هلا قال الش : 

وهكذا لو ابتدأ نافلة فكرب مث رأى املاء مضى فصلى ركعتني مل يكن له أن يزيد عليهما وسلم مث طلب 
املاء قال وإذا تيمم فدخل يف املكتوبة مث رأى املاء مل يكن عليه أن يقطع الصالة وكان له أن يتمها فإذا 

إذا كان واجدا للماء بعد خروجه منها أمتها توضأ لصالة غريها ومل يكن له أن يتنفل بتيممه للمكتوبة 
 ولو تيمم فدخل يف مكتوبة مث رعف فانصرف ليغسل الدم 
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عنه فوجد املاء مل يكن له أن يبىن على املكتوبة حىت حيدث وضوءا وذلك أنه قد صار يف حال ليس له   
اء فلم جيد منه ما يوضئه ولو كان إذا رعف طلب امل :فيها أن يصلى وهو واجد للماء قال الشافعي
ووجد ما يغسل الدم عنه غسله واستأنف تيمما ألنه قد كان صار إىل حال ال جيوز له أن يصلى ما 

كانت قائمة فكانت رؤيته املاء ذلك احلال توجب عليه طلبه فإذا طلبه فأعوزه منه كان عليه استئناف 
املاء قبل أن يدخل يف الصالة وال يكون له الدخول نية جتيز له التيمم فإن قال قائل ما الفرق بني أن يرى 

فيها حىت يطلبه فإن مل جيده استأنف نية وتيمما وبني دخوله يف الصالة فريى املاء جاريا إيل جنبه وأنت 
تقول إذا أعتقت األمة وقد صلت ركعة تقنعت فيما بقى من صالهتا ال جيزيها غري ذلك قيل له إن شاء 

مة بالقناع فيما بقى من صالهتا واملريض بالقيام إذا أطاقه فيما بقى من صالته ألهنما اهلل تعاىل إين آمر األ
يف صالهتما بعد وحكمهما يف حاهلما فيما بقي من صالهتما أن تقنع هذه حرة ويقوم هذا مطيق وال 

 انقص عليها فيما مضى من صالهتما شيئا ألن حاهلما األوىل األوىل غري حاهلما األخرى والوضوء
والتيمم عمالن غري الصالة فإذا كانا مضيا ومها جيزيان حل للداخل الصالة وكانا منقضيني مفروغا منها 

وكان الداخل مطيع بدخوله يف الصالة وكان ما صلى منها مكتوبا له فلم جيز أن حيبط عمله عنه ما 
يقال له توضأ وابن على  كان مكتوبا له فيستأنف وضوء وإمنا أحبط اهلل األعمال بالشرك به فلم جيز أن

صالتك فإن حدثت حالة ال جيوز له فيها ابتداء التيمم وقد تيمم فانقضى تيممه وصار إىل صالة 
والصالة غري التيمم فانفصل لصالة بعمل غريها وقد انقضى وهو جيزي أن يدخل به يف الصالة مل يكن 

مه منقضيا والذي حيل له أول الصالة للمتيمم حكم إال أن يدخل يف الصالة فلما دخل فيها به كان حك
  حيل له آخرها

 ID ' '    والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند
 إراهتما تغلب 

  
الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف     
  

ديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه ورد يف احل    
  



أفصح هذا إن ثبت    صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :
  

ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه   .  
  

وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي   )سقوط اهلاء يف  : شوالست من   مع سقوط املعدود أو  (
  

ثبوت اهلاء يف    (ستة) مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة    
  
   
 

 55 :صفحة 
 
   

باب كيف التيمم    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل قال اهلل عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم  :

إبراهيم بن حممد عن أيب احلويرث عبد الرمحن بن معاوية عن األعرج عن ابن  أخربنا :قال الشافعي
ومعقول إذا كان  :الصمة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تيمم فمسح وجهه وذراعه قال الشافعي

التيمم بدال من الوضوء على الوجه واليدين أن يؤتى بالتيمم على ما يؤتى بالوضوء عليه فيهما وإن اهلل 
ل إذا ذكرمها فقد عفا يف التيمم عما سوامها من أعضاء الوضوء والغسل قال الشافعيعز وج وال  :

جيوز أن يتيمم الرجل إال أن ييمم وجهه وذراعيه إىل املرفقني ويكون املرفقان فيما ييمم فإن ترك شيئا 
الصالة وسواء  من هذا مل مير عليه التراب قل أو كثر كان عليه أن ييممه وإ صلى قبل أن ييممه أعاد

كان ذلك مثل الدرهم أو أقل منه أو أكثر كل ما أدركه الطرف منه أو استيقن أنه تركه وإن مل يدركه 
طرفه واستيقن أنه ترك شيئا فعليه أعادته وأعادة كل صالة صالها قبل أن يعيده قال وإذا رأى أن قد 

ه قال الشافعيأمس يديه التراب على وجهه وذراعيه ومرفقيه ومل يبق شيئا أجزأ وال جيزئه إال أن  :
يضرب ضربة لوجهه وأحب إىل أن يضرهبا بيديه معا فإن اقتصر على ضرهبا بإحدى يديه وأمرها على 

مجيع وجهه أجزأه وكذلك إن ضرهبا ببعض يديه إمنا أنظر من هذا إىل أن ميرها على وجهه وكذلك إن 



أمره على وجهه وكذلك إن ميمه غريه بأمره وإن  ضرب التراب بشيء فأخذ الغبار من أداته غري يديه مث
سفت عليه الريح ترابا عمه فأمر ما على وجهه منه على وجهه مل جيزه ألنه مل يأخذه لوجهه ولو أخذ ما 

على رأسه لوجهه فأمره عليه أجزأه وكذلك لو أخذ ما على بعض بدنه غري وجهه وكفيه قال 
زيه غري ذلك إذا ميم نفسه ألنه ال يستطيع أن ميسح يدا إال ويضرب بيديه معا لدراعيه ال جي :الشافعي
وخيلل أصابعه بالتراب ويتتبع  :باليد اليت ختالفها فيمسح اليمىن باليسرى واليسرى باليمىن قال الشافعي

مواضع الوضوء بالتراب كما يتتبعها باملاء قال وكيفما جاء بالغبار على ذراعيه أجزأه أو أتى به غريه 
ا قلت يف الوجه قال الشافعيبأمره كم ووجه التيمم ما وصفت من ضربه بيديه معا لوجهه مث ميرمها  :

معا عليه وعلى ظاهر حليته وال جيزيه غريه وال يدع إمراره على حليته ويضرب بيديه معا لدراعيه مث يضع 
 ذراعه 
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ه ومير أصابعه على حرف ذراعه وأصبعه اليمىن يف بطن كفه اليسرى مث مير بطن راحته على ظهر ذراع  
اإلهبام على بطن ذراعه ليعلم أن قد استوظف وإن استوظف يف األوىل كفاه من أن يقلب يده فإذا فرغ 
من ميىن يديه ميم يسرى ذراعيه بكفه اليمىن قال وإن بدأ بيديه قبل وجهه أعاد فيمم وجهه مث ميم ذراعيه 

 يكن عليه إعادة وكرهت ذلك له كما قلت يف الوضوء وإن كان وإن بدأ بيسرى ذراعيه قبل ميناها مل
أقطع اليد أو اليدين ميم ما بقى من القطع وإن كان أقطعهما من املرفقني ميم ما بقى من املرفقني وإن 
كان أقطعهما من املنكبني فأحب إيل أن مير التراب على املنكبني وإن مل يفعل فال شيء عليه ألنه ال 

ما فرض وضوء وال تيمم وفرض التيمم من اليدين على ما عليه فرض الوضوء ولو كان يدين له عليه
أقطعهما من املرفقني فأمر الترب على العضدين كان أحب إيل احتياطا وإمنا قلت هبذا ألنه اسم اليد 
م وليس بالزم ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ميم ذراعيه فدل على أن فرض اهلل عز وجل يف التيم

فإذا كان أقطع فلم جيد من ييممه فإن قدر على أن  :على اليدين كفرضه على الوضوء قال الشافعي
يلوث يديه بالتراب حىت يأتى به عليهما أو حيتال له بوجهه إما برجله أو غريها أجزأه وإن مل يقدر على 



أته صالته فإن مل يقدر ذلك الث بوجهه لوثا رفيقا حىت يأتى بالغبار عليه وفعل ذلك بيديه وصلى وأجز
وإذا وجد الرجل املسافر ماء ال يطهر أعضاءه كلها مل يكن عليه أن يغسل  :على لوثهما قال الشافعي
منها شيئا قال الربيع وله قول آخر أنه يغسل مبا معه من املاء بعض أعضاء الوضوء ويتيمم بعد ذلك قال 

اء الوضوء جريح غسل ما صح منه وتيمم ألن الربيع ألن الطهارة مل تتم فيه كما لو كان بعض أعض
ال جيزيه يف التيمم إال  :الطهارة مل تكمل فيه أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه تيمم قال الشافعي

  أن يأيت بالغبار على ما يأيت عليه بالوضوء من وجهه ويديه إىل املرفقني
 ID ' '   للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف: ( من شوال ستة مع سقوط  (

 األيام وهو غريب 
  

غري صحيح وال فصيح    انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .
  

ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع     
  

بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من     
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باب التراب الذي يتيمم به وال يتيمم    
قال الشافعي  وكل ما  :رمحه اهلل تعاىل قال اهلل تبارك وتعاىل فتيمموا صعيدا طيبا قال الشافعي :

يد مل يتيمم به وقع عليه اسم صعيد مل ختالطه جناسة فهو صعيد طيب يتيمم به وكل ما حال عن اسم صع
فأما البطحاء الغليظة والرقيقة والكثيب  :وال يقع اسم صعيد إال على تراب ذي غبار قال الشافعي

الغليظ فال يقع عليه اسم صعيد وإن خالطه تراب أو مدر يكون له غبار كان الذي خالطه هو الصعيد 
رب بيديه عليه أو على غريه فلم يعلقه وإذا ضرب املتيمم عليه بيديه فعلقهما غبار أجزأه التيمم به وإذا ض



غبار مث مسح به مل جيزه وهكذا كل أرض سبخها ومدرها وبطحاؤها وغريه فما علق منه إذا ضرب 
باليد غبار فتيمم به أجزأه وما مل يعلق به غبار فتيمم به مل جيزه وهكذا إن نفض املتيمم ثوبه أو بعض 

إذا كان التراب دقعاء فضرب فيه املتيمم بيديه فعلقهما منه  أداته فخرج عليه غبار تراب فتيمم به أجزأه
شيء كثري فال بأس أن ينفض شيئا إذا بقى يف يديه غبار مياس الوجه كله وأحب إيل لو بدأ فوضع يديه 

على التراب وضعا رفيقا مث يتيمم به وإن علق بيديه تراب كثري فأمره على وجهه مل يضره وإن علقه 
وجهه مل جيزه أن يأخذ من الذي على وجهه فيمسح به ذراعيه وال جيزيه إال أن شيء كثري فمسح به 

يأخذ ترابا غريه لذراعيه فإن أمره على ذراعيه عاد فأخذ ترابا آخر مث أمره على ذراعيه فإن ضرب على 
موضع من األرض فيمم به وجهه مث ضرب عليه أخرى فيمم به ذراعيه فجائز وكذلك إن تيمم من 

جاز ألن ما أخذ منه يف كل ضربة غري ما يبقى بعدها قال وإذا حت التراب من اجلدار  موضعه ذلك
فتيمم به أجزأه وإن وضع يديه على اجلدار وعلق هبما غبار تراب فتيمم به أجزأه فإن مل يعلق مل جيزه 

ون ترابا حمضا وإن كان التراب خمتلطا بنورة أو تنب رقيق أو دقيق حنطة أو غريه مل جيز التيمم به حىت يك
وإذا حال التراب بصنعة عن أن يقع عليه اسم تراب أو صعيد فتيمم به مل جيز وذلك  :قال الشافعي

مثل أن يطبخ قصبة أو جيعل آجرا مث يدق وما أشبه هذا قال وال يتيمم بنورة وال كحل وال زرنيخ وكل 
رط املرمر حىت يكون غبارا هذا حجارة وكذلك إن دقت احلجارة حىت تكون كالتراب أو الفخار أو خ

مل جيز التيمم به وكذلك القوارير تسحق واللؤلؤ وغريه واملسك والكافور واألطياب كلها وما يسحق 
حىت يكون غبارا مما ليس بصعيد فأما الطني األرمين والطني الطيب الذي يؤكل فإن دق فتيمم به أجزأه 

ار وال وإن دق الكذان فتيمم به مل جيزه ألن الكذان حجر خو  
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يتيمم بشب وال ذريرة وال لبان شجرة وال سحالة فضة وال ذهب وال شيء غري ما وصفت من   
الصعيد وال يتيمم بشيء من الصعيد على املتيمم أنه أصابته جناسة حبال حىت يعلم أن قد طهر باملاء كما 

البول وما أشبهه أن يصب عليه املاء حىت وصفنا من التراب املختلط بالتراب الذي ال جسد له قائم مثل 



يغمره ومن اجلسد القائم بأن يزال مث يصب عليه املاء على موضعه أو حيفر موضعه حىت يعلم أنه مل يبق 
منه شيء وال يتيمم بتراب املقابر الختالطها بصديد املوتى وحلومهم وعظامهم ولو أصباها املطر مل جيز 

ال يذهبه املاء إال كما يذهب التراب وهكذا كل ما اختلط بالتراب من  التيمم هبا ألن اليت قائم فيها
األجناس مما يعود فيه كالتراب وإذا كان التراب مبلوال مل يتيمم به ألنه حينئذ طني ويتيمم بغبار من أين 

كان فإن كانت ثيابه ورجله مبلولة استجف من الطني شيئا على بعض أداته أو جسده فإذا جف حته مث 
مم به ال جيزيه غري ذلك وإن لطخ وجهه بطني مل جيزه من التيمم ألنه ال يقع عليه اسم صعيد وهكذا يتي

إن كان التراب يف سبخة ندية مل يتيمم هبا ألهنا كالطني ال غبار هلا وإن كان يف الطني ومل جيف له منه 
د بصالة صالها ال شيء حىت خاف ذهاب الوقت صلى مث إذا جف الطني تيمم وأعاد الصالة ومل يعت

بوضوء وال تيمم وإذا كان الرجل حمبوسا يف املصريف احلش أو يف موضع جنس التراب وال جيد ماء أو 
جيده وال جيد موضعا طاهرا يصلى عليه وال شيئا طاهرا يفرشه يصلى عليه صلى يومى إمياء وأمرته أن 

الة حبال فلم أره جيوز عندي أن مير به يصلى وال يعيد صالته ههنا وإمنا أمرته بذلك ألن يقدر على الص
وقت صالة ال يصلى فيها كما أمكنه وأمرته أن يعيد ألنه مل يصل كما جيزيه وهكذا األسري مينع 

واملستكره ومن حيل بينه وبني تأدية الصالة صلى كما قدر جالسا أو موميا وعاد فصلى مكمال للصالة 
ء مل يكن له إال أن يتوضأ وإن كان ال جتزيه به صالته إذا قدر ولو كان هذا احملبوس يقدر على املا

وكذلك لو قدر على شيء يبسطه ليس بنجس مل يكن له إال أن يبسطه وإن مل يقدر على ما قال فأتى 
بأي شيء قدر على أن يأيت به جاء به مما عليه وإن كان عليه البدل وهكذا إن حبس مربوطا على خشبة 

على الصالة أومأ إمياء ويقضى يف كل هذا إذا قدر وإن مات قبل أن  وهكذا إن حبس مربوطا ال يقدر
يقدر على القضاء رجوت له أن ال يكون عليه مأمث ألنه حيل بينه وبني تأدية الصالة وقد علم اهلل تعاىل 
رمحه اهلل تعاىل أخربنا إبراهيم بن حممد قال أخربين أبو بكر بن عمر بن  :نيته يف تأديتها قال الشافعي

بد الرمحن عن نافع عن ابن عمر أن رجال مر على النيب صلى عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه ع  
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الرجل فرد عليه النيب صلى اهلل عليه وسلم فلما جاوزه ناده النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال إمنا محلين   
 عليه وسلم فلم يرد علي فإذا على الرد عليك خشية أن تذهب فتقول إين سلمت على النيب صلى اهلل

رأيتين على هذه احلال فال تسلم علي فإنك إن تفعل ال إرد عليك أخربنا إبراهيم بن حممد عن أيب 
احلويرث عن األعرج عن ابن الصمة قال مررت على النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه 

مث مسح يديه على اجلدار فمسح وجهه وذراعيه فلم يرد علي حىت قام إىل جدار فحته بعصا كانت معه 
مث رد على أخربنا إبراهيم عن حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ذهب 
 :إىل بئر مجل حلاجته مث أقبل فسلم عليه فلم يرد عليه حىت متسح جبدار مث رد عليه السالم قال الشافعي

ما نأخذ وفيهما ويف احلديث بعدمها دالئل منه أن السالم اسم من أمساء اللع واحلديثان األوالن ثابتان وهب
تعاىل فإذا رده رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قبل التيمم وبعد التيمم يف احلضر والتيمم ال جيزي املرء 
ز وهو صحيح يف الوقت الذي اليكون التيمم فيه طهارة للصالة دل ذلك على أن ذكر اهلل عز وجل جيو

واملرء غري طاهر للصالة قال ويشبه واهلل تعاىل أعلم أن تكون القراءة غري طاهر كذلك ألهنا من ذكر اهلل 
تعاىل قال ودليل على أنه ينبغي ملن مر على من يبول أو يتغوط أن يكف عن السالم عليه يف حالته تلك 

ه وسلم رد يف حالته تلك وعلى أن ودليل على أن رد السالم يف تلك احلال مباح ألن النيب صلى اهلل علي
ترك الرد حىت يفارق تلك احلال ويتيمم مباح مث يرد وليس ترك الرد معطال لوجوبه ولكن تأخريه إىل 

التيمم قال وترك رد السالم إىل التيمم يدل على أن الذكر بعد التيمم اختيارا على الذكر قبله وإن كانا 
بل التيمم وبعده قال فإن ذهب ذاهب إىل أن يقول ملا تيمم النيب مباحني لرد النيب صلى اهلل عليه وسلم ق

صلى اهلل عليه وسلم رد السالم ألنه قد جاز له قلنا بالتيمم للجنازة والعيدين إذا أراد الرجل ذلك 
وخاف فوهتما قلنا واجلنازة والعيد صالة والتيمم ال جيوز يف املصر لصالة فإن زعمت أهنما ذكر جاز 

تيمم كما جاز يف السالم بغري تيممالعيد بغري    

 ID ' '   احلديث.  
  

وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل    يتربصن بأنفسهن أربعة ) :
  

أشهر وعشرا     .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (



  
غريها فال وجه إال مطابقة  هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا    
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باب ما يطهر األرض وما ال يطهرها    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل أخربنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة  :
ا فقال رسول رضي اهلل تعاىل عنه قال دخل أعرايب املسجد فقال اللهم ارمحين وحممد وال ترحم معنا أحد

اهلل صلى اهلل عليه وسلم لقد حتجرت واسعا قال فما لبث أن بال يف ناحية املسجد فكأهنم عجلوا عليه 
فنهاهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مث أمر بذنوب من ماء أو سجل من ماء فأهريق عليه مث قال النيب 
أخربنا ابن عيينة عن حيىي بن سعيد قال  :صلى اهلل عليه وسلم علموا ويسروا وال تعسروا قال الشافعي

مسعت أنس بن مالك يقول بال أعرايب يف املسجد فعجل الناس عليه فنهاهم رسول اهلل صلى اهلل عليه 
فإذا بيل على األرض وكان البول رطبا مكانه  :وسلم عنه وقال صبوا عليه دلوا من ماء قال الشافعي

ه من املاء ما يغمره حىت يصري البول مستهلكا يف التراب أو نشفته األرض وكان موضعه يابسا فصب علي
واملاء جاريا على مواضعه كلها مزيال لرحيه فال يكون له جسد قائم وال شيء يف معىن جسد من ريح 

وال لون فقد طهر وأقل قدر ذلك ما حييط العلم أنه كالدلو الكبري على بول الرجل وإن كثر وذلك أكثر 
أن ذلك سبع مرات أو أكثر ال يطهره شيء غريه قال فإن بال على بول الواحد منه أضعافا ال أشك يف 

آخر مل يطهره إال دلوان وإن بال اثنان معه مل يطهره إال ثالثة وإن كثروا مل يطهر املوضع حىت يفرغ 
وإذا كان  :عليه من املاء ما يعلم أن قد صب مكان بول كل رجل دلو عظيم أو كبري قال الشافعي

بول مخر صب عليه كما يصب على البول ال خيتلفان يف قدر ما يصب عليه من املاء فإذا ذهب مكان ال
لونه ورحيه من التراب فقط طهر التراب الذي خالطه قال وإذا ذهب لونه ومل يذهب رحيه ففيها قوالن 

لون أحدمها ال تطهر األرض حىت يذهب رحيه وذلك أن اخلمر ملا كانت الرائحة قائمة فيه فهي كال



واجلسد فال تطهر األرض حىت يصب عليها من املاء قدر ما يذهبه فإن ذهبت بغري صب ماء مل تطهر 
حىت يصب عليها من املاء قدر ما يطهر به البول والقول الثاين أنه إذا صب على ذلك من املاء قدر ما 

من اخلمر على  يطهرها وذهب اللون والريح ليس جبسد وال لون فقد طهرت األرض وإذا كثر ما يصب
األرض فهو ككثرة البول يزاد عليه من املاء كما وصفته يزاد على البول إذا كثر وكل ما كان غري جسد 

 يف هذا املعىن ال خيالفه فإن كانت جيفة على وجه األرض فسال منها ما يسيل من اجليف فأزيل 
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ب على البول واخلمر فإذا صب املاء فلم جسدها صب على ما خرج منها من املاء كما وصفته يص  
يوجد له عني وال لون وال ريح فهكذا قال وهكذا إذا كانت عليها عذرة أو دم أو جسد جنس فأزيل 
قال وإذا صب على األرض شيئا من الذائب كالبول واخلمر والصديد وما أشبهه مث ذهب أثره ولونه 

إال أن يصب عليه املاء وإن أتى على األرض مطر ورحيه فكان يف مشس أو غري مشس فسواء وال يطهره 
حييط العلم أنه يصيب موضع البول منه أكثر من املاء الذي وصفت أنه يطهره كان هلا طهورا وكذلك 

إن أتى عليها سيل يدوم عليها قليال حىت تأخذ األرض منه مثل ما كانت آخذة مما صب عليها وال 
أو أكثر مما كان يطهرها من ماء يصب عليها فإن كان العلم  أحسب سيال مير عليها إال أخذت منه مثل

حييط بأن سيال لو مسحها مسحة مل تأخذ منه قدر ما كان يطهرها مل تطهر حىت يصب عليها ما 
يطهرها وإن صب على األرض جنسا كالبول فبودر مكانه فحفر حىت ال يبقى يف األرض منه شيء رطب 

وان يبس وبقى له أثر فحفرت حىت ال يبقى يرى له أثر مل تطهر ذهبت النجاسة كلها وطهرت بال ماء 
ألن األثر ال يكون منه إال املاء طهر حيث تردد إال أن حييط العلم أن قد أى باحلفر على ما يبلغه البول 

فيطهره فأما كل جسد ومستجسد ثائم من األجناس مثل اجليفة والعذرة والدم وما أشبهها فال تطهر 
بأن يزول عنها مث يصب على رطب إن كان منه فيها ما يصب على البول واخلمر فإن  األرض منه إال

ذهبت األجساد يف التراب حىت خيتلط هبا فال يتميز منها كانت كاملقابر ال يصلى فيها وال تطهر ألن 
يفة التراب غري متميز من احملرم املختلط وهكذا كل ما اختلط مبا يف الكراييس وما أشببه وإذا ذهبت ج



يف األرض فكان عليها من التراب ما يواريها واليرطب برطوبة إن كانت منها كرهت الصالة على 
مدفنها وإن صلى عليها مصل مل آمره بإعادة الصالة وهكذا ما دفن من األجناس مما مل خيتلط بالتراب 

ل عليه من األرض وإذا ضرب اللنب مما فيه بول مل يصل عليه حىت يصب عليه املاء كما يصب على ما بي
وأكره أن يفرش به مسجد أو يبىن به فإن بىن به مسجد أو كان منه جدرانه كرهته وإ صلى إليها مصل 
مل أكرهه ومل يكن عليه إعادة وكذلك إن صلى يف مقربة أو قرب أو جيفة أمامه وذلك أنه إمنا كلف ما 

و نيئا ال يطهر اللنب بالنار وال تطهر مياسه من األرض وسواء إن كان اللنب الذي ضرب بالبول مطبوخا أ
شيئا ويصب عليه املاء كله كما وصفت لك وإن ضرب اللنب بعظام ميتة أو حلمها أو بدم أو بنجس 
مستجسد من احملرم مل يصل عليه أبدا طبخ أو مل يطبخ غسل أو مل يغسل ألن امليت جزء قائم فيه أال 

 ترى أن امليت لو غسل 
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الدنيا مل يطهر ومل يصل عليه إذا كان جسدا قائما وال تتم صالة أحد على األرض وال شيء يقوم  مباء  
عليه دوهنا حىت يكون مجيع ما مياس جسده منها طاهرا كله فإن كان منها شيء غري طاهر فكان ال 

ماس من  مياسه وما ماسه منها طاهر فصالته تامة وأكره له أن يصلى إال على موضع طاهر كله وسواء
يديه أو رجليه أو ركبتيه أو جبهته أو أنفه أو أي شيء ماس منه وكذلك سواء ما سقطت عليه ثيابه منه 
إذا ماس من ذلك شيئا جنسا مل تتم صالته وكانت عليه اإلعادة والبساط وما صلى عليه مثل األرض إذا 

هكذا الثوب لو لبس بعض  قام منه على موضع طاهر وإن كان الباقي منه جنسا أجزأته صالته وليس
ثوب طاهر وكان بعضه ساقطا عنه والساقط عنه منه غري طاهر مل جتزه صالته ألنه يقال له البس لثوب 
ويزول فيزول بالثوب معه إذا كان قائما على األرض فحظه منها ما مياسه وإذا زال مل يزل هبا وكذلك 

األرض جناسة أحببت أن يتنحى عنه حىت يأتى  ما قام عليه سواها وإذا استيقن الرجل بأن قد ماس بعد
موضعا ال يشك أنه مل تصبه جناسة وإن مل يفعل أجزأ عنه حيث صلى إذا مل يستيقن فيه النجاسة 



وكذلك إن صلى يف موضع فشك أصابته جناسة أم ال أجزأته صالته واألرض على الطهارة حىت يستقني 
  فيها النجاسة

 ID ' '   إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو  القاعدة األصلية من
 حذفته قال 

  
تعاىل   سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :

 ويقولون 
  

مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم    ما يكون م ) :وقال تعاىل (
  

رابعهم وال مخسة إال هو سادسهمثالثة إال      :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  

والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل   :  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  

وال يكاد يقدر عليه   .  
  

وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم    إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :
  

ون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو د    
  

كقوله اهلل تعاىل    :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ومثانية أيام) :
  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 

  



صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال     
  
   
 

ة صفح : 63 
 
   

باب ممر اجلنب واملشرك على األرض ومشيهما عليها    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل قال اهلل تبارك وتعاىل ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما  :

فقال بعض أهل العلم بالقرآن يف قول  :تقولون وال جنبا إال عابري سبيل حىت تغتسلوا قال الشافعي
وال جنبا إال عابري سبيل قال ال تقربوا مواضع الصالة وما أشبه ما قال مبا قال ألنه ليس اهلل عز وجل 

يف الصالة عبور سبيل إمنا عبور السبيل يف موضعها وهو املسجد فال بأس أن مير اجلنب يف املسجد مارا 
هيم بن حممد عن أخربنا إبرا :وال يقيم فيه لقول اهلل عز وجل وال جنبا إال عابري سبيل قال الشافعي
عثمان بن أيب سليما أن مشركي قريش حني أتوا املدينة يف فداء أسراهم كانوا يبيتون يف املسجد منهم 

وال بأس أن يبيت  :جبري بن مطعم قال جبري فكنت أمسع قراءة النيب صلى اهلل عليه وسلم قال الشافعي
إمنا املشركون جنس فال يقربوا املسجد  املشرك يف كل مسجد إال املسجد احلرام فإن اهلل عز وجل يقول

احلرام بعد عامهم هذا فال ينبغي ملشرك أن يدخل احلرم حبال قال وإذا بات املشرك يف املساجد غري 
املسجد احلرام فكذلك املسلم فإن ابن عمر يروي أنه كان يبيت يف املسجد زمان رسول اهلل صلى اهلل 

وال تنجس األرض مبمر حاض وال جنب وال مشرك وال عليه وسلم وهو أعزب ومساكني الصفة قال 
  ميتته ألنه ليس يف األحياء من اآلدميني جناسة وأكره للحائض متر يف املسجد وإن مرت به مل تنجسه

 ID ' '   يتوقف فيه إال جاهل غيب.  
  

والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب     احلذف كما حكاه  -
  

الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن     
  



يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم    جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :
  

سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب   .  
  

إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله  وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت    
  

ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها    أنه ملا ثبت  :
  

جواز    سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :
  

ى األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل عل    
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باب ما يوصل بالرجل واملرأة    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل وإذا كسر للمرأة عظم فطار فال جيوز أن ترقعه إال بعظم ما يؤكل حلمه  :

فال يعيد سن شيء غري سن ذكيا وكذلك إن سقطع سنه صرت ميتة فال جيوز له أن يعيدها بعد ما بانت 
ذكي يؤكل حلمه وإن رقع عظمه بعظم ميتة أو ذكي ال يؤكل حلمه أو عظم إنسان فهو كامليتة فعليه 

قلعه وإعادة كل صالة صالها وهو عليه فإن مل يقلعه جربه السلطان على قلعه فإن مل يقلع حىت مات مل 
ه إذا ندرت فإن اعتلت سنه فربطها قبل أن يقلع بعد موته ألنه صار ميتا كله واهلل حسيبه وكذلك سن

تندر فال بأس ألهنا ال تصري ميتة حىت تسقط قال وال بأس أن يربطها بالذهب ألنه ليس لبس ذهب وإنه 
موضع ضرورة وهو يروى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف الذهب ما هو أكثر من هذا يروى أن أنف 

إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم نتنه فأمره النيب صلى اهلل  رجل قطع بالكالب فاختذ أنفا من فضة فشكى



عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب قال وإن أدخل دما حتت جلده فثبت عليه فعليه أن خيرج ذلك الدم 
ويعيد كل صالة صالها بعد إدخاله الدم حتت جلده قال وال يصلى الرجل واملرأة واصلني شعر إنسان 

شيء ال يؤكل حلمه وال شعر شيء يؤكل حلمه إال أن يؤخذ منه شعره وهو  بشعورمها وال شعره بشعر
حي فيكون يف معىن الذكي كما يكون اللنب يف معىن الذكى أو يؤخذ بعد ما يذكى ما يؤكل حلمه فتقع 
الذكاة على كل حي منه وميت فإن سقط من شعرمها شيء فوصاله بشعر إنسان أو شعورمها مل يصليا 

د قيل يعيدان وشعور اآلدميني ال جيوز أن يستمتع من اآلدميني كما يستمتع به من فيه فإن فعال فق
أخربنا ابن عيينة عن هشام  :البهائم حبال ألهنا خمالفة لشعور ما يكون حلمه ذكيا أو حيا قال الشافعي

ه وسلم بن عروة عن فاطمة بنت املنذر عن أمساء بنت أيب بكر قالت أتت امرأة إىل النيب صلى اهلل علي
فقالت يا رسول اهلل إن بنتا يل أصابتها احلصبة فتمزق شعرها أفأصل فيه فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه 

فإذا ذكى الثعلب والضبع صلى يف جلودمها وعلى  :وسلم لعنت الواصلة واملوصلة قال الشافعي
ى فيهما وكذلك جلودمها شعورمها ألن حلومهما تؤكل وكذلك إذا أخذ من شعورمها ومها حيان صل

مجيع ما أكل حلمه يصلى يف جلده إذا ذكى ويف شعره وريشه إذا أخذ منه وهو حي فأما ما ال يؤكل 
 حلمه فما أخذ من شعره حيا أو مذبوحا فصلى فيه أعيدت الصالة من قبل أنه غري ذكي يف احلياة وأن 
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واء وكذلك إن دبغ مل يصل له يف شعر ذي شعر الذكاة ال تقع على الشعر ألن ذكاته وغري ذكاته س  
منه وال ريش ذي ريش ألن الدباغ ال يطهر شعرا وال ريشا ويطهر اإلهاب ألن اإلهاب غري الشعر 

 والريش وكذلك عظم ما ال يؤكل حلمه ال يطهره دباغ وال غسل ذكيا كان أو غري ذكي 
باب طهارة الثياب    

قال الشافعي  اهلل عز وجل وثيابك فطهر فقيل يصلى يف ثياب طاهره وقيل غري رمحه اهلل تعاىل قال  :
ذلك واألول أشبه ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمر أن يغسل دم احليض من الثورب فكل ثوب 
جهل من ينسجه أنسجه مسلم أو مشرك أو وثين أو جموسي أو كتايب أولبسه وحد من هؤالء أو صيب 



ن فيه جناسة وكذلك ثبا الصبيان ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو فهو على الطهارة حىت يعلم أ
حامل أمامة بنت أيب العاص وهي صبية عليها ثوب صيب واألختيار أن ال يصلى يف ثوب مشرك وال 

سراويل وال إزار وال رداء حىت يغسل من غري أن يكون واجبا وإذا صلى رجل يف ثوب مشرك أو مسلم 
سا أعاد ما صلى فيه وكل ما أصاب الثوب من غائط رطب أو بول أو دم أو مخر أو مث علم أنه كان جن

حمرم ما كان فاستيقنه صاحبه وأدركه طرفه أو مل يدركه فعليه غسله وإن أشكل عليه موضعه مل جيزه إال 
قل غسل الثورب كله ما خال الدم والقيح والصديد وماء القرح فإذا كان الدم ملعة جمتمعة وإن كانت أ

من موضع دينار أو فلس وجب عليه غسله ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر بغسل دم احليض وأقل ما 
يكون دم احليض يف املعقول ملعة وإذا كان يسريا كدم الرباغيث وما أشبهه مل يغسل ألن العامة أجازت 

إال ما كان ملعة  والصديد والقيح وماء القرح أخف منه وال يغسل من شيء منه :هذا قال الشافعي
  وقد قيل إذا لزم القرح صاحبه مل يغسله إال مرة واهلل سبحانه وتعاىل أعلم

 ID ' '   سرت مخسا وأنت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك. 
 صمت  :أو

  
زء منها مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وج    
  

فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر     
  

على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  
  

ونقل أبو حيان أنه يقال    وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :
  

ن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميك    
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باب املىن    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل بدأ اهلل جل وعز خلق آدم من ماء وطني وجعلهما معا طهارة وبدأ  :

داللة أن ال يبدأ خلق  خلق ولده من ماء دافق فكان يف ابتدائه خلق آدم من الطهارتني اللتني مها الطهارة
 :غريه إال من طاهر ال من جنس ودلت سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على مثل ذلك قال الشافعي
أخربنا عمرو ابن أيب سلمة عن األوزاعي عن حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد عن عائشة قالت كنت 

فعيأفرك املين من ثوب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال الشا واملين ليس بنجس فإن قيل فلم  :
يفرك أو ميسح قيل كا يفرك املخاط أو البصاق أوالطني والشيء من الطعام يلصق بالنوب تنظيفا ال 

تنجيسا فإن صلى فيه قبل أن يفرك أو ميسح فال بأس وال ينجس شيء منه من ماء وال غريه أخربنا الربيع 
رج من ذكر من رطوبة بول أو مذي أو ودي أو ما ال إمالء كل ما خ :بن سليمان قال قال الشافعي

يعرف فهو جنس كله ما خال املىن واملين الثخني الذي يكون منه الولد الذي يكون له رائحة كرائحة 
الطلع ليس لشيء خيرج من ذكر رائحة طيبة غريه وكل ما مس ما سوى املىن مما خرج من ذكر من 

وكثريه سواء فإن استيقن أنه أصابه غسله وال جيزئه غري ذلك ثوب أو جسد أو غريه فهو ينجسه وقليله 
فإن مل يعرف موضعه غسل الثوب كله وإن عرف املوضع ومل يعرف قدر ذلك غسل املوضع وأكثر منه 

وإن صلى يف الثوب قبل أن يغسله عاملا أو جاهال فسواء إال يف املأمث فإنه يأمث بالعلم وال يأمث يف اجلهل 
صالته ومىت قلت يعيد فهو يعيد الدهر كله ألنه ال يعدو إذا صلى أن تكون صالته جمزئة وعليه أنا يعيد 

عنه فال إعادة عليه فيما أجزأ عنه يف وقت وال غريه أو ال تكون جمزئه عنه بأن تكون فاسدة وحكم من 
خرب عن  صلى صالة فاسدة حكم من مل يصل فيعيد يف الدهر كله وإمنا قلت يف املين إنه ال يكون جنسا

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومعقوال فإن قال قائل ما اخلرب قلت أخربنا سفيان بن عيينة عن منصور 
عن إبراهيم عن مهام بن احلارث عن عائشة قالت كنت أفرك املىن من ثوب رسول اله صلى اهلل عليه 

عن محاد بن أيب سليمان أخربنا حيىي بن حسان عن محاد ابن سلمة  :وسلم مث يصلى فيهقال الشافعي
عن إبراهيم عن علقمة أو األسود شك الربيع عن عائشة قالت كنت أفرك املين من ثوب رسول اهلل 

 صلى اهلل عليه وسلم مث يصلى فيه 
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قال الربيع وحدثنا حيىي بن حسان قال الشافعي   أخربنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وابن  :
خيرب عن عطاء عن ابن عباس أنه قال يف املىن يصيب الثوب أمطه عنك قال أحدمها بعود  جريج كالمها

أخربنا الثقة عن جرير بن عبد احلميد عن  :أو إذخرة وإمنا هو مبتنزلة البصاق أو املخاط قال الشافعي
ىن إن منصور عن جماهد قال أخربين مصعب بن سعيد بن أيب وقاص عن أبيه أنه كان إذا أصاب ثوبه امل

فإن قال قائل فما املعقول يف أنه ليس بنجس فإن اهلل عز وجل  :كان رطبا مسحه وإن قال الشافعي
بدأ خلق آدم من ماء وطني وجعلهما مجيعا طهارة املاء والطني يف حال اإلعواز من املاء طهارة وهذا 

بين آدم من املاء الدافق أكثر ما يكون يف خلق أن يكون طاهرا وغري جنس وقد خلق اهلل تبارك وتعاىل 
فكان جل ثناؤه أعز وأجل من أن يتبديء خلقا من جنس مع ما وصفت مما دلت عليه سنة رسول اهلل 

صلى اهلل عليه وسلم واخلرب عن عائشة وابن عباس وسعد بن أيب وقاص مع ما وصفت مما يدركه العقل 
ائل فإن بعض أصحاب النيب صلى اهلل من أن رحيه وخلقه مباين خلق ما خيرج من ذكر ورحيه فإن قال ق

عليه وسلم قال اغسل ما رأيت وانضح ما مل تر فكلنا نغسله بغري أن نراه جنسا ونغسل الوسخ والعرق 
وما ال نراه جنسا ولو قال بعض أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم إنه جنس مل يكن يف قول أحد حجة 

نا مما سوى ما وصفنا مما سوى ما وصفنا مع املعقول مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومع ما وصف
وقول من مسينا من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فإن قال قائل فقد يؤمر بالغسل منه قلنا 
الغسل ليس من جناسة ما خيرج إمنا الغسل شيء تبعد اهلل به اخللق جل وعز فإن قال قائل ما دل على 

ذكره يف الفرج احلالل ومل يأت منه ماء فأوجبت عليه الغسل وليست  ذلك قيل أرأيت الرجل إذا غيب
يف الفرج جناسة وإن غيب ذكره يف دم خنزير أو مخر أو عذرة وذلك كله جنس أجيب عليه الغسل فإن 
قال ال قيل فالغسل إن كان إمنا جيب من جناسة كان هذا أوىل أن جيب عليه الغسل مرات ومرات من 

نظيف ولو كان يكون لقذر ما خيرج منه كان اخلالء والبول أقذر منه مث ليس جيب الذي غيبه يف حالل 
عليه غسل موضعهما الذي خرجا منه ويكفيه من ذلك املسح باحلجارة وال جيزئه يف وجهه ويديه 



ورجليه ورأسه إال املاء وال يكون عليه غسل فخذيه وال أليتيه سوى ما مسيت ولو كان كثرة املاء إمنا 
قذر ما خيرج كان هذان أقذر وأوىل أن يكون على جتب ل  
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صاحبهما الغسل مرات وكان خمرجهما أوىل بالغسل من الوجه الذي مل خيرجا منه ولكن إمنا أمرنا   
بالوضوء ملعىن تعبد ابتلى اهلل به طاعة العباد لينظر من يطيعه منهم ومن يعصيه ال على قذر وال نظافة ما 

قال قائل فإن عمرو بن ميمون روى عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عائشة أهنا كانت  خيرج فإن
تغسل املين من ثوب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قلنا هذا إن جعلناه ثابتا فليس خبالف لقوهلا كنت 

فا أفركه من ثوب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مث يصلى فيه كما ال يكون غسله قدميه عمره خال
ملسحه على خفيه يوما من أيامه وذلك أنه إذا مسح علمنا أنه جتزيء الصالة باملسح وجتزيء الصالة 

بالغسل وكذلك جتزيء الصالة حبته وجتزيء الصالة بغسله ال أن واحدا منهما خالف اآلخر مع أن هذا 
يسار كذا حفظه ليس بثابت عن عائشة هم خيافون فيه غلط عمرو بن ميمون إمنا هو رأي سليمان بن 

عنه احلفاظ أنه قال غسله أحب إيل وقد روى عن عائشة خالف هذا القول ومل يسمع سليمان علمناه 
رضى اهلل عنه وإذا استيقن الرجل أن  :من عائشة حرفا قط ولو رواه عنها كان مرسال قال الشافعي

لواجب عليه إن كان يستيقن قد أصابت النجاسة ثوبا له فصلى فيه وال يدري مىت أصابته النجاسة فإن ا
شيئا أن يصلى ما استيقن وإن كان ال يستيقن تأخى حىت يصلى ما يرى أنه قد صلى كل صالة صالها 

ويف ثوبه النجس أو أكثر منها وال يلزمه إعادة شيء إال ما استيقن والفتيا واالختيار له كما وصفت 
وبان فإذا صلى فيهما وقد أصابتهما جناسة والثوب واجلسد سواء ينجسهما ما أصاهبما واخلف والنعل ث

رطبة ومل يغسلها أعاد فإذا أصابتهما جناسة يابسة ال رطوبة فيها فحكهما حىت نظفا وزالت النجاسة 
عنهما صلى فيهما فإن كان الرجل يف سفر ال جيد املاء إال قليال فأصاب ثوبه جنس غسل النجس وتيمم 

وأعاد إذا مل يغسل النجاسة من قبل أن األجناس ال يزيلها إال  إن مل جيد ما يغسل النجاسة تيمم وصلى
املاء فإن قال قائل فلم طهره التراب من اجلنابة ومن احلدث ومل يطهر قليل النجاسة اليت ماست عضوا 



من أعضاء الوضوء أو غري أعضائه قلنا إن الغسل والوضوء من احلدث واجلنابة ليس ألن املسلم جنس 
بد هبما وجعل التراب بدال للطهارة اليت هي تعبد ومل جيعل بدال يف النجاسة اليت غسلها ولكن املسلم متع

ملعىن ال تعبدا إمنا معناها أن تزال باملاء ليس أهنا تعبد بال معىن ولو أصابت ثوبه جناسة ومل جيد ماء لغسله 
اإلعواز من الثوب صلى عريانا وال يعيد ومل يكن له أن يصلى يف ثوب جنس حبال وله أن يصلى يف 

 الطاهر عريانا قال وإذا 
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كان مع الرجل املاء وأصابته جناسة مل يتوضأ به وذلك أن الوضوء به إمنا يزيده جناسة وإذا كان مع   
الرجل ماءان أحدمها جنس واآلخر طاهر وال خيلص النجس من الطاهر تأخى وتوضأ بأحدمها وكف عن 

ه إال أن يضطر إىل شربه فإن اضطر إىل شربه شربه وإن اضطر إىل الوضوء به مل الوضوء من اآلخر وشرب
يتوضأ به ألنه ليس عليه يف الوضوء وزر ويتيمم وعليه يف خوف املوت ضرورة فيشربه إذا مل جيد غريه 

ولو كان يف سفر أو حضر فتوضأ من ماء جنس أو كان على وضوء فمس ماء جنسا مل يكن له أن يصلى 
ى كان عليه أن يعيد بعد أن يغسل ما ماس ذلك املاء من جسده وثيابه وإن صل  

كتاب احليض    
  

اعتزال الرجل امرأته حائضا وإتيان املستحاضة    
أخربنا الربيع قال قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل قال اهلل تبارك وتعاىل ويسئلونك عن احمليض قل هو  :

افعيأذى فاعتزلوا النساء يف احمليض قال الش وأبان عز وجل أهنا حائض غري طاهر وأمر أن ال تقرب  :
حائض حىت تطهر وال إذا طهرت حىت تتطهر باملاء وتكون ممن حتل هلا الصالة وال حيل المريء كانت 
امرأته حائضا أن جيامعها حىت تطهر فإن اهلل تعاىل جعل التيمم طهارة إذا مل يوجد املاء أو كان املتيمم 

الصالة بغسل إن وجدت ماء أو تيمم إن مل جتده قال الشافعيمريضا وحيل هلا  فلما أمر اهلل تعاىل  :
باعتزال احليض وأباحهن بعد الطهر والتطهري ودلت السنة على أن املستحاضة تصلى دل ذلك على أن 



 لزوج املستحاضة إصابتها إن شاء اهلل تعاىل ألن اهلل أمر باعتزاهلن وهن غري طواهر وأباح أن يؤتني
  طواهر

 ID ' '    الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو
 األصل واحلذف 

  
ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه     
  

أفصح هذا إن ثبت   ن عصفور فإن صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من اب :  
  

ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه   .  
  

وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي    مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :
  

ثبوت اهلاء يف     مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)
  

ثبوت اهلاء يفللدراوردي وحفص بن غياث     مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :
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باب ما حيرم أن يؤتى من احلائض    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل قال بعض أهل العلم بالقرآن يف قوله اهلل عز وجل فإذا تطهرن فأتوهن  :

الشافعيمن حيث أمريكم اهلل أن تعتزلوهن يعىن من مواضع احمليض قال  وكانت اآلية حمتملة ملا قال  :
ودلت سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على  :وحمتملة أن اعتزاهلن اعتزال مجيع أبداهننقال الشافعي

 اعتزال ما حتت اإلزار منها وإباحة ما سوى ذلك منها 



باب ترك احلائض الصالة    
قال الشافعي  ونك عن احمليض قل هو أذى فاعتزلوا النساء رمحه اهلل تعاىل قال اهلل عز وجل  ويسئل :

فكان بينا يف قول اهلل عز وجل حىت يطهرن بأهنن حيض يف غري حال  :يف احمليض  اآلية قال الشافعي
الطهارة وقضى اهلل على اجلنب أن ال يقرب الصالة حىت يغتسل وكان بينا أن ال مدة لطهارة اجلنب إال 

 ذهاب احليض مث االغتسال لقوله اهلل عز وجل حىت يطهرن وذلك الغسل وأن ال مدة لطهارة احلائض إال
بانقضاء احليض فإذا تطهرن يعين بالغسل فإن السنة تدل على أن طهارة احلائض بالغسل ودلت سنة 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على بيان ما دل عليه كتاب اهلل تعاىل من أن ال تصلى احلائض أخربنا 
الشافعي قال أخربنا مالك بن أنس عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة الربيع قال أخربنا 

قالت قدمت مكة وأنا حائض ومل أطف بالبيت وال بني الصفا واملروة فشكوت ذلك إىل رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم فقال افعلى كما يفعل احلاج غري أن ال تطويف بالبيت حىت تطهري أخربنا الربيع 

نا الشافعي قال أخربنا ابن عيينة عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا مع قال أخرب
النيب صلى اهلل عليه وسلم يف حجة ال نراه إال احلج حىت إذا كنا بسرف أو قريبا منها حضت فدخل علي 

ا أمر كتبه اهلل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأنا أبكى فقال ما بالك أنفست قلت نعم قال إن هذ
وأمر  :تعاىل على بنات آدم فاقضى ما يقضى احلاج غري أن ال تطويف بالبيت حىت تطهري قال الشافعي

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عائشة أن ال تطوف بالبيت حىت تطهر فدل على أن ال تصلى حائضا 
هرن  ألهنا غري طاهر ما كان احليض قائما وكذلك قال اهلل عز وجل  حىت يط .  

  
   
 

 71 :صفحة 
 
   

باب أن ال تقضى الصالة حائض    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل قال اهلل تبارك وتعاىل حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا  :

فلما مل يرخص رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف أن تؤخر الصالة يف اخلوف  :هلل قانتني قال الشافعي



ها املصلى كما أمكنه راجال أو راكبا وقال إن الصالة كانت على املؤمنني كتابا وأرخص أن يصلي
وكان من عقل الصالة من البالغني عاصيا بتركها إذا جاء وقتها وذكرها وكان  :موقوتا قال الشافعي

غري ناس هلا وكانت احلائض بالغة عاقلة ذاكرة للصالة مطيقة هلا فكان حكم اهلل عز وجل ال يقرهبا 
وجها حائضا ودل حكم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على إنه إذا حرم على زوجها أن يقرهبا ز

للحيض حرم عليها أن تصلى كان يف هذا دالئل على أن فرض الصالة يف أيام احليض زائل عنها فإذا 
زال عنها وهي ذاكرة عاقله مطيقة مل يكن عليها قضاء الصالة وكيف تقضي ما ليس بفرض عليها 

واملعتوه واجملنون ال يفيق واملغمى عليه  :بزوال فرضه عنها قال وهذا مما ال أعلم فيه خمالفا قال الشافعي
يف أكثر من حال احلائض من أهنم ال يعقلون ويف أن الفرائض عنهم زائلة ما كانوا هبذه احلال كما 

ة ومىت أفاق واحد من الفرض عنها زائل ما كانت حائضا وال يكون على واحد من هؤالء قضاء الصال
هؤالء أو طهرت حائض يف وقت الصالة فعليهما أن يصليا ألهنما ممن عليه فرض الصالة أخربنا الربيع 

قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قالت فاطمة بنت أيب 
الصالة فقال رسول اهلل ص إمنا ذلك عرق  حبيش لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إين ال أطهر أفأدع

وليس باحليضة فإذا أقبلت احليضة فدعي الصالة فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي أخربنا 
الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم بن حممد قال أخربنا عبد اهلل بن حممد بن عقيل عن إبراهيم 

طلحة عن أمه محنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة بن حممد بن طلحة عن عمه عمران بن 
كثرية شديدة فجئت إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أستفتيه فوجدته يف بيت أخىت زينب فقلت يا 
رسول اهلل إن يل إليك حاجة وأنه حلديث ما منه بد وأين ألستحيي منه قال فما هو يا هنتاه قالت أين 

دة فما ترى امرأة أستحاض حيضة كثرية شدي  
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فيها فقد منعتين الصالة والصوم فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم فإين أنعت لك الكرسف فإنه يذهب   
الدم قالت هو أكثر من ذلك قال فتلجمي قالت هو أكثر من ذلك قال فاختذي ثوبا قالت هو أكثر من 



رك بأمرين أيهما فعلت أجزأك عن اآلخر فإن ذلك إمنا أثج ثجا قال النيب صلى اهلل عليه وسلم سآم
قويت عليهما فأنت أعلم قال هلا إمنا هي ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام 
يف علم اهلل تعاىل مث اغتسلي حىت إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعا وعشرين ليلة وأيامها 

جيزئنك وهكذا افعلى يف كل شهر كما حتيض النساء ويطهرن  أو ثالثا وعشرين وأيامها وصومي فإنه
مليقات حيضهن وطهرهن ومن غري هذا الكتاب وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر 

وتغتسلي حىت تطهري مث تصلي الظهر والعصر مث تؤخرين املغرب وتعجلني العشاء مث تغتسلني وجتمعني 
ل الشافعيبني الصالتني وتغتسلني مع الفجر قا هذا يدل على أهنا تعرف أيام حيضها ستا أو سبعا  :

فلذلك قال هلا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر 
فتغتسلي حىت تطهري مث تصلى الظهر والعصر مجيعا مث تؤخري املغرب وتعجلي العشاء مث تغتسلي 

ي وتغتسلني عند الفجر مث تصلني الصبح وكذلك فافعلي وصومي إن وجتمعي بني املغرب والعشاء فافعل
قويت على ذلك وقال هذا أحب األمرين إىل أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن 
نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم أن امرأة كانت هتراق الدماء 

صلى اهلل عليه وسلم فاستفتت هلا أم سلمة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال على عهد رسول اهلل 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لتنظر عدد الليايل واأليام اليت كانت حتيضهن من الشهر قبل أن يصبها 

الذي أصاهبا فلتترك الصالة قدر ذلك من الشهر فإذا فعلت ذلك فلتغتسل ولتستثفر مث تصلى قال 
افعيالش فبهذه األحاديث الثالثة نأخذ وهي عندنا متفقة فيما اجتمعت فيه ويف بعضها زيادة على  :

بعض ومعىن غري معىن صاحبه وحديث عائشة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يدل على أن فاطمة بنت 
قال  أيب حبيش كان دم استحاضتها منفصال من دم حيضها جلواب النيب صلى اهلل عليه وسلم وذلك أنه

فنقول إذا  :فإذا أقبلت احليضة فدعى الصالة فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي قال الشافعي
 كان الدم ينفصل فيكون يف أيام أمحر قانئا ثخينا حمتدما وأياما رقيقا 
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يض وأيام الدم الرقيق أيام إىل الصفرة أو رقيقا إىل القلة فأيام الدم األمحر القاين احملتدم الثخني أيام احل  
ومل يذكر يف حديث عائشة الغسل عند توىل احليضة وذكر غسل الدم  :االستحاضة قال الشافعي

 :فأخذنا بإثبات الغسل من قول اهلل عز وجل  ويسئلونك عن احمليض قل هو أذى  اآلية قال الشافعي
ل ويف حديث محنة بنت جحش فأمرها فقيل واهلل تعاىل أعلم يطهرن من احليض فإذا تطهرن باملاء الغس

يف احليض أن تغتسل إذا رأت أهنا طهرت مث أمرها يف حديث محنة بالصالة فدل ذلك على أن لزوجها 
أن يصيبها ألن اهلل تبارك وتعاىل أمر باعتزاهلا حائضا وأذن يف إيتاهنا طاهرا فلما حكم النيب صلى اهلل عليه 

غتسل وتصلى دل ذلك على أن لزوجها أن يأتيها قال وليس وسلم للمستحاضة حكم الطهارة يف أن ت
عليها إال الغسل الذي حكمه الطهر من احليض بالسنة وعليها الوضوء لكل صالة قياسا على السنة يف 
وجواب رسول اهلل صلى اهلل  :الوضوء مبا خرج من دبر أو فرج مما له أثر أو ال أثر له قال الشافعي

ستحاضة يدل على أن املرأة اليت سألت هلا أم سلمة كانت ال ينفصل دمها عليه وسلم ألم سلمة يف امل
فأمرها أن تترك الصالة عدد الليايل واأليام اليت كانت حتيضهن من الشهر قبل أن يصبها الذي أصاهبا 
ويف هذا دليل على أن ال وقت للحيضة إذا كانت املرأة ترى حيضا مستقيما وطهرا  :قال الشافعي

ن كانت املرأة حائضا يوما أو أكثر فهو حيض وكذلك إن جاوزت عشرة فهو حيض ألن مستقيما وإ
النيب صلى اهلل عليه وسلم أمرها أن تترك الصالة عدد الليايل واأليام اليت كانت حتيضهن ومل يقل إال أن 
 وإذا اتبدأت املرأة ومل حتض حىت حاضت فطبق الدم :يكون كذا وكذا أي جتاوز كذا قال الشافعي
عليها فإن كان دمها ينفصل فأيام حيضها أيام الدم الثخني األمحر القاين احملتدم وأيام استحاضتها أيام 

الدم الرقيق فإن كان ال ينفصل ففيها قوالن أحدمها أن تدع الصالة ستا أو سبعا مث تغتسل وتصلى كما 
وقال مل يذكر يف يكون األغلب من حيض النساء قال ومن ذهب إىل مجلة حديث محنة بنت جحش 

احلديث عدد حيضها فأمرت أن يكون حيضها ستا أو سبعا والقول الثاين أن تدع الصالة أقل ما علم 
من حيضهن وذلك يوم وليلة مث تغتسل وتصلى ولزوجها أن يأتيها ولو احتاط فتركها وسطا من حيض 

 النساء أو أكثر كان أحب إيل ومن قال هبذا قال إن محنة وإن مل يكن يف 
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حديثها ما نص أن حيضها كان ستا أو سبعا فقد حيتمل حديثها ما احتمل حديث أم سلمة من أن   

يكون فيه داللة أن حيضها كان ستا أو سبعا ألن فيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال فتحيضي 
أهنا قد طهرت باملاء ستا أو سبعا مث اغتسلي فإذا رأيت أنك قد طهرت فصلي فيحتمل إذا رأت 

واستنقت من الدم األمحر القاين قال وإن كان حيتمل طهرت واستنقت باملاء قال فقد علمنا أن محنة 
كانت عند طلحة وولدت له وأهنا حكت حني استنقت ذكرت أهنا تثج الدم ثجا وكان العلم حييط أن 

ن مسألتها بعد ما كانت زينب عنده طلحة ال يقرهبا يف هذه احلال وال تطيب هي نفسها بالدنو منه وكا
دليال حمتمال على أنه أول ما ابتليت باالستحاضه وذلك بعد بلوغها بزمان فدل على أن حيضها كان 

يكون ستا أو سبعا فسألت النيب صلى اهلل عليه وسلم وشكت أنه كان ستا أو سبعا فأمرها إن كان ستا 
ت احلديث فشكت وسألته عن ست فقال هلا ست أن تتركه ستا وإن كان سبعا أن تتركه سبعا وذكر

قول  :أو عن سبع فقال هلا سبع وقال كما حتيض النساء إن النساء حيضن كما حتيضني قال الشافعي
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حتيضي ستا أو سبعا يف علم اهلل حيتمل أن علم اهلل ست أو سبع حتيضني 

م قال ويف حديث محنة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال هلا قال وهذا أشبه معانيه واهلل تعاىل أعل
إن قويت فامجعي بني الظهر والعصر بغسل وبني املغرب والعشاء بغسل وصلى الصبح بغسل وأعلمها أنه 

أحب األمرين إليه هلا وأنه جيزيها األمر األول من أن تغتسل عند الظهر من احمليض مث مل يأمرها بغسل 
ل قائل فهل روى هذا أحد أنه أمر املستحاضة بالغسل سوى الغسل الذي خترج به من حكم بعده فإن قا

وإن روى يف املستحاضة  :احليض فحديث محنة يبني أنه اختيار وأن غريه جيزي منه قال الشافعي
حديث مستغلق ففي إيضاح هذه األحاديث دليل على معناه واهلل تعاىل أعلم فإن قال قائل فهل يروى يف 

ملستحاضة شيء غري ما ذكرت قيل له نعم أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم بن سعد ا
أنه مسع ابن شهاب حيدث عن عمرة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت سبع سنني فسألت 

 عليه وسلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واستفتته فيه قالت عائشة فقال هلا رسول اهلل صلى اهلل
ليست تلك احليضة وإمنا ذلك عرق فاغتسلي وصلى قالت عائشة فكانت جتلس يف مركن فيعلوا املاء 

 محرة الدم مث خترج فتصلي 
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أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان قال أخربين الزهري عن عمرة عن عائشة أن أم   

لى سبع سنني فسألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال إمنا هو عرق حبيبة استحيضت فكانت ال تص
وليست باحليضة فأمرها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن تغتسل وتصلي فكانت تغتسل لكل صالة 

وجتلس يف املركن فيعلوه الدم فإن قال فهذا حديث ثابت فهل خيالف األحاديث اليت ذهبت إليها قلت ال 
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن تغتسل وتصلي وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صالة إمنا أمرها رس

فإن قال ذهبنا إىل أهنا ال تغتسل لكل صالة إال وقد أمرها بذلك وال تفعل إال ما أمرها قيل له أفترى 
ذا الغسل قال أمرها أن تستنقع يف مركن حىت يعلو املاء محرة الدم مث خترج منه فتصلي أو تراها تطهر هب

ما تطهر هبذا الغسل الذي يغشى جسدها فيها محرة الدم وال تطهر حىت تغسله ولكن لعلها تغسله قلت 
أفأبني لك أن استنقاعها غري ما أمرت به قال نعم قلت فال تنكر أن يكون غسلها وال أشك إن شاء اهلل 

رى أنه يسعها أن تغتسل ولو مل تؤمر تعاىل أن غسلها كان تطوعا غري ما أمرت به وذلك واسع هلا أال ت
وقد روى غري الزهرى هذا احلديث أن النيب صلى اهلل عليه وسلم  :بالغسل قال بلى قال الشافعي

أمرها أن تغتسل لكل صالة ولكن رواه عن عمرة هبذا اإلسناد والسياق والزهري أحفظ منه وقد روى 
در أقرائها وعائشة تقول األقراء األطهار قال فيه شيئا يدل على أن احلديث غلط قال تترك الصالة ق

أفرأيت لو كانت تثبت الروايتان فإىل أيهما تذهب قلت إىل حديث محنة بنت جحش وغريه مما أمرن فيه 
فإن قال فهل من دليل غري  :بالغسل عند انقطاع الدم ولو مل يؤمرن به عند كل صالة قال الشافعي

لونك عن احمليض قل هو أذى إىل قوله فإذا تطهرن فدلت سنة اخلرب قيل نعم قال اهلل عز وجل ويسئ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن الطهر هو الغسل وأن احلائض ال تصلى والطاهر تصلى وجعلت 

املستحاضة يف معىن الطاهر الصالة فلم جيز أن تكون يف معىن طاهر وعليها غسل بال حادث حيضة وال 
أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر املستحاضة تتوضأ لكل صالة قلت نعم قد  جنابة قال أما إنا فقد روينا

رويتم ذلك وبه نقول قياسا على سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ولو كان حمفوظا عندنا كان أحب 
  .إلينا من القياس



  
 ID ' '   انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان  .غري صحيح وال فصيح

ن شوال بست م  
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باب اخلالف يف املستحاضة    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل فقال يل قائل تصلى املستحاضة وال يأتيها زوجها وزعم يل بعض من  :

 :يذهب مذهبه أن حجته فيه أن اهلل تبارك وتعاىل قال  ويسئلونك عن احمليض قل هو قال الشافعي
 أذى احمليض أن تعتزل املرأة ودلت سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقيل له حكم اهلل عز وجل يف

على أن حكم اهلل عز وجل أن احلائض ال تصلى فدل حكم اهلل وحكم رسوله صلى اهلل عليه وسلم أن 
الوقت الذي أمر الزوج باجتناب املرأة فيه للمحيض الوقت الذي أمرت املرأة فيه إذا انقضى احمليض 

نعم فقيل له فاحلائض ال تطهر وإن اغتسلت وال حيل هلا أن تصلى وال متس مصحفا قال  بالصالة قال
نعم فقيل له فحكم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يدل على أن حكم أيام االستحاضة حكم الطهر وقد 

اهلل  أباح اهلل للزوج اإلصابة إذا تطهرت احلائض وال أعلمك إال خالفت كتاب اهلل يف أن حرمت ما أحل
من املرأة إذا تطهرت وخالفت سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بأنه حكم بأن غسلها من أيام 

احمليض حتل به الصالة يف أيام االستحاضة وفرق بني الدمني حبكمه وقوله يف االستحاضة إمنا ذلك عرق 
حكمه فجعلها حائضا يف وليس باحليضة قال هو أذى قلت فبني إذا فرق النيب صلى اهلل عليه وسلم بني 

أحد األذيني حيرم عليها الصالة وطاهرا يف أحد األذيني حيرم عليها ترك الصالة وكيف مجعت ما فرق 
وقيل له أحترم لو كانت خلقتها أن هنالك رطوبة  :بينه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال الشافعي

وال أذى االستحاضة أذى احمليض قال  وتغري ريح مؤذية غري دم قال ال وليس هذا أذى احمليض قلت
رمحه اهلل تعاىل وخالفنا بعض الناس يف شيء من احمليض واملستحاضة وقال ال يكون احليض  :الشافعي



أقل من ثالثة أيام فإن امرأة رأت الدم يوما أو يومني أو بعض يوم ثالث ومل تستكمله فليس هذا حبيض 
أكثر من عشرة أيام فما جاوز العشرة بيوم أو أقل أو  وهي طاهر تقضي الصالة فيه وال يكون احليض

فقيل لبعض من يقول  :أكثر فهو استحاضة وال يكون بني حيضتني أقل من مخسة عشر قال الشافعي
هذا القول أرأيت إذا قلت ال يكون شيء وقد أحاط العلم أنه يكون أجتد قولك ال يكون إال خطأ 

شديدة وال يكون لك أن تقول يف العلم قال ال جيوز إال ما  عمدته فيجب أن تأمث به أو تكون غباوتك
قلت إن مل تكن فيه حجة أو تكون قلت قد رأيت امرأة أثبت يل عنها أهنا مل تزل حتيض يوما وال تزيد 

 عليه وأثبت يل عن نساء أهنن مل يزلن حيضن 
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ا وعن امرأة أو أكثر أهنا مل تزل حتيض أقل من ثالث وعن نساء أهنن مل يزلن حيضن مخسة عشر يوم  
فقال إمنا قلته لشيء قد  :ثالث عشرة فكيف زعمت أنه ال يكون ما قد علمنا أنه يكون قال الشافعي

رويته عن أنس بن مالك فقلت له أليس حديث اجللد ابن أيوب فقال بلى فقلت فقد أخربين ابن علية 
ن مالك أنه قال قرء املرأة أو قرء حيض املرأة ثالث أو عن اجللد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس ب

أربع حىت انتهى إىل عشر فقال يل ابن علية اجللد بن أيوب أعرايب ال يعرف احلديث وقال يل قد 
استحيضت امرأة من آل أنس فسئل ابن عباس عنها فأفىت فيها وأنس حي فكيف يكون عند أنس ما 

ة غريه فيما عنده فيه علم وحنن وأنت النثبت حديث عن اجللد قلت من علم احليض وحيتاجون إىل مسئل
ويستدل على غلط من هو أحفظ منه بأقل من هذا وأنت تترك الرواية الثابتة عن أنس فإنه قال إذا تزوج 

الرجل املرأة وعنده نساء فللبكر املتزوجة سبع وللثيب ثالث وهو يوافق سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم 
قول أنس وتزعم أنك قبلت قول ابن عباس على ما يعرف خالفه قال أفيثبت عندك عن فتدع السنة و

أنس قلت ال وال عند أحد من أهل العلم باحلديث ولكىن أحببت أن تعلم أين أعلم أنك إمنا تتستر 
بالشيء ليست لك فيه حجة قال فلو كان ثابتا عن أنس بن مالك قلنا ليس بثابت فتسأل عنه قال 

نه ثابت وليس فيه لو كان ثابتا حرف مما قلت قال وكيف قلت لو كان إمنا أخرب أنه قد فأجب على أ



رأى من حتيض ثالثا وما بني ثالث وعشر كان إمنا أراد إن شاء اهلل تعايل أن حيض املرأة كما حتيض ال 
الدم ومل تنتقل اليت حتيض ثالثا إىل عشر وال تنتقل اليت ختيض عشرا إىل ثالث وأن احليض كلما رأت 

يقل ال يكون احليض أقل من ثالث وال أكثر من عشر وهو إن شاء اهلل كان أعلم ممن يقول ال يكون 
مث زاد الذي يقول هذا القول الذي ال  :خلق من خلق اهلل ال يدرى لعله كان أو يكون قال الشافعي

و سنة أو إمجاع أو قياس أصل له وهو يزعم أنه ال جيوز أن يقول قائل يف حالل أو حرام إال من كتاب أ
على واحد من هذا فقال أحدهم لو كان حيض امرأة عشرة معروفة هلا ذلك فانتقل حيضها فرأت الدم 
يوما مث ارتفع عنها أياما مث رأته اليوم العاشر من مبتدأ حيضها كانت حائضا يف اليوم األول والثمان اليت 

قال الشافعي رأت فيها الطهر واليوم العاشر الذي رأت فيه الدم مث زاد فقال لو كانت املسئلة حباهلا  :
إال أهنا رأت احليض بعد اليوم العاشر مخسا أو عشرا كانت يف اليوم األول والثمانية بعده حائضا وال 

 أدرى أقال اليوم العاشر وفيما بعده 
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وله عليه فسمعته يقول مستحاضة طاهر أو قال فيما بعد العاشر مستحاضة طاهر فعاب صاحبه ق  
سبحان اهلل ما حيل ألحد أخطأ مبثل هذا أن يفىت أبدا فجعلها يف أيام ترى الدم طاهرا وأيام ترى الطهر 
حائضا وخالفه يف املسألتني فزعم يف األوىل أهنا طاهر يف اليوم األول والثمانية واليوم العاشر وزعم يف 

ة بعده حائض يف اليوم العاشر وما بعده إىل أن تكمل عشرة أيام الثانية أهنا طاهر يف اليوم األول والثماني
مث زعم أهنا لو حاضت ثالثا أو ال ورأت الطهر أربعا أو مخسا مث حاضت ثالثا أويومني كانت حائضا 

أيام رأت الدم وأيام رأت الطهر وقال إمنا يكون الطهر بني احليضتني حيضا إذا كانت احليضتان أكثر منه 
ا كان الطهر أكثر منهما فليس حبيض قال الشافعيأو مثله فإذ فقلت له لقد عبت معيبا وما أراك إال  :

قد دخلت يف قريب مما عبت وال جيوز أن تعيب شيئا مث تقول به قال إمنا قلت إذا كان الدمان اللذان 
لت ال فقلت له فمن قال لك هذا قال فبقول ماذا ق :بينهما الطهر أكثر أو مثل الطهر قال الشافعي
يكون الطهر حيضا فإن قلته أنت قلت فمحال ال يشكل أفقلته خبرب قال ال قلت أفبقياس قال ال قلت 



فمعقول قال نعم إن املرأة ال تكون ترى الدم أبدا ولكنها تراه مرة وينقطع عنها أخرى قلت فهي يف 
كن يثج وأقل ذلك أن احلال اليت تصفه منقطعا استدخلت قلت إذا استثفرت شيئا فوجدت دما وإن مل ي

يكون محرة أو كدرة فإذا رأت الطهر مل جتد من ذلك شيئا مل خيرج مما استدخلت من ذلك إال البياض 
قال فلو رأت ما تقول من القصة البيضاء يوما أو يومني مث عاودها الدم يف أيام حيضها قلت إذا تكون 

ال فمن قال هذا قلت ابن عباس قال إنه طاهرا حني رأت القصة البيضاء إىل أن تري الدم ولو ساعة ق
لريوى عن ابن عباس قلت نعم ثابتا عنه وهو معىن القرآن واملعقول قال وأين قلت أرأيت إذ أمر اهلل عز 

وجل باعتزال النساء يف احمليض وأذن بإتياهنن إذا تطهرن عرفت أو حنن احمليض إال بالدم والطهر إال 
ال قلت أرأيت امرأة كان حيضها عشرة كل شهر مث انتقل فصار كل  بارتفاعه ورؤية القصة البيضاء قال

شهرين أو كل سنة أو بعد عشر سنني أو صار بعد عشر سنني حيضها ثالثة أيام فقالت أدع الصالة يف 
وقت حيضي وذلك عشر يف كل شهر قال ليس ذلك هلا قلت والقرآن يدل على أهنا حائض إذا رأت 

قال نعم قلت وكذلك املعقول قال نعم قلت فلم ال تقول بقولنا تكون قد الدم وغري حائض إذا مل تره 
وافقت القرآن واملعقول فقال بعض من حضره بقيت خصلة هي اليت تدخل عليكم قلت وما هي قال 

أرأيت إذا حاضت يوما وطهرت يوما عشرة أيام أجتعل هذا حيضا واحدا أو حيضا إذا رأت الدم وطهرا 
ل إذا رأت الطهر قلت ب  
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حيضا إذا رأت الدم وطهرا إذا رأت الطهر قال وإن كانت مطلقة فقد انقضت عدهتا يف ستة أيام قال   
فقلت لقائل هذا القول ما أدرى أنت يف قولك األول أضعف حجة أم يف هذا القول قال  :الشافعي

اركة للصالة يوما بالعدة وبني وما يف هذا القول من الضعف قلت احتجاجك بأن جعلتها مصلية يوما وت
هذا فرق قال فما تقوله قلت ال وال للصالة من العدة سبيل قال فكيف ذلك قلت أرأيت املؤيسة من 

احليض اليت مل حتض واحلامل أليس يعتددن وال يدعن الصالة حىت تنقضي عدهتن أم ال ختلو عددهن حىت 
بل يعتددن وال يدعن الصالة قلت فاملرأة تطلق يدعن الصالة يف بعضها أياما كما تدعها احلائض قال 



فيغمى عليها أو جتن أو يذهب عقلها أليس تنقضى عدهتا ومل تصل صالة واحدة قال بلى قلت فكيف 
زعمت أن عدهتا تنقضى ومل تصل أياما وتدع الصالة أياما قال من ذهاب عقلها وأن العدة ليست من 

لنساء وتطهر طهرهن إن اعتدت ثالث حيض مث ارتابت يف الصالة قلت أرأيت املرأة اليت حتيض حيض ا
نفسها قال فال تنكح حىت تستربيء قلت فتكون معتدة ال حبيض وال بشهور ولكن باسترباء قال نعم إذا 
آنست شيئا ختاف أن يكون محال قلت وكذلك اليت تعتد بالشهور وإن ارتابت كفت عن النكاح قال 

لفة غري الربيئة قال نعم واملرأة حتيض يوما وتطهر يوما أوىل أن تكون نعم قلت ألن الربيئة إذا كنت خما
مرتابة وغري برية من احلمل ممن مسيت وقد عقلنا عن اهلل عز وجل أن يف العدة معنيني براءة وزيادة تعبد 
بأنه جعل عدة الطالق ثالثة أشهر أو ثالثة قروء وجعل عدة احلامل وضع احلمل وذلك غاية الرباءة ويف 

ثالثة قروء براءة وتعبد ألن حيضتهن مستقيمة تربيء فعقلنا أن ال عدة إال وفيها براءة أو براءة وزيادة 
ألن عدة مل تكن أقل من ثالثة أشهر أو ثالثة قروء أو أربعة أشهر وعشرا أو وضع محل واحلائض يوما 

باينت هبا إىل الرباءة إذا وطاهر يوما ليست يف معىن براءة وقد لزمك بأن أبطلت عدة احليض والشهور و
  ارتابت كما زعمت أنه يلزمنا يف اليت حتيض يوما وتدع يوما

 ID ' '    ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت
 التاء مع 

  
ن لفظ سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنو    
  

احلديث   .  
  

وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل    يتربصن بأنفسهن أربعة ) :
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باب دم احليض    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل أخربنا سفيان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت املنذر قالت مسعت  :

اهلل عليه وسلم عن دم احليض يصيب الثوب فقال حتيه مث اقرصيه باملاء  أمساء تقول سألت النيب صلى
وانضحيه وصلي فيه أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة 

وحبديث سفيان عن هشام  :عن أمساء مثل معناه إال أنه قال تقرصه ومل يقل تقرصه باملاء قال الشافعي
نأخذ وهو حيفظ فيه املاء ومل حيفط ذلك وكذلك روى غريه عن هشام قال الشافعي بن عروة ويف  :

وقرصه فركه وقوله باملاء غسل  :هذا دليل على أن دم احليض جنس وكذا كل دم غريهقال الشافعي
أعلم  فأما النجاسة فال يطهرها اال الغسل والنضح واهلل تعاىل :باملاء وأمره بالنضح ملا حوهلقال الشافعي
اختيار أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم بن حممد قال أخربين ابن عجالن عن عبد اهلل 

بن رافع عن أم سلمة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم سئل عن الثوب 
عييصيبه دم احليض قال حتته مث تقرصه باملاء مث تصلي فيه قال الشاف وهذا مثل حديث أمساء بنت أيب  :

بكر وبه نأخذ وفيه داللة على ما قلنا من أن النضح اختيار ألنه مل يأمر بالنضح يف حديث أم سلمة وقد 
وهو الذي نقول به قال الربيع وهو آخر  :أمر باملاء يف حديثها وحديث أمساء قال الربيع قال الشافعي

وليلة وأكثره مخسة عشر وأقل الطهر مخسة عشر فلو أن امرأة قوليه يعين الشافعي إن أقل احليض يوم 
أول ما حاضت طبق الدم عليها أمرناها أن تدع الصالة إىل مخسة عشر فإن انقطع الدم يف مخس عشرة 
كان ذلك كله حيضا وإن زاد على مخسة عشر علمنا أهنا مستحاضة وأمرناها أن تدع الصالة أول يوم 

نه حيتمل أن يكون حيضها يوم وليلة وحيتمل أكثر فلما احتمل ذلك وكانت وليلة وتعيد أربع عشرة أل
الصالة عليها فرضا مل نأمرها بأن تدع الصالة إال حبيض يقني ومل حتسب طاهرة األربعة عشر يوما يف 

صيامها لو صامت ألن فرض الصيام عليها بيقني أهنا طاهرة فلما أشكل عليها أن تكون قد قضت فرض 
طاهرة أو مل تقضه مل أحسب هلا الصوم إال بيقني أهنا طاهرة وكذلك طوافها بالبيت الصوم وهي   
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لست أحسبه هلا إال بأن ميضي هلا مخسة عشر يوما ألنه أكثر ما حاضت له امرأة قط علمناه مث تطوف   
ا وتطهر يوما بعد ذلك ألن العلم حييط أهنا من بعد مخسة عشر يوما طاهرة وإن كانت حتيض يوم

أمرناها أن تصلى يف يوم الطهر بعد الغسل ألنه حيتمل أن يكون طهرا فال تدع الصالة فإن جاءها الدم 
يف اليوم الثالث علمنا أن اليوم الذي قبله الذي رأت فيه الطهر كان حيضا ألنه يستحيل أن يكون الطهر 

تغتسل وتصلي ألنه ميكن أن يكون طهرا يوما ألن أقل الطهر مخسة عشر وكلما رأت الطهر أمرناها أن 
صحيحا وإذا جاءها الدم بعده من الغد علمنا أنه غري طهر حىت يبلغ مخس عشرة فان انقطع خبمس 

عشرة فهو حيض كله وإن زاد على مخسة عشر علمنا أهنا مستحاضة فقلنا هلا أعيدي كل يوم تركت 
حيضها إال يوما وليلة فال تدع الصالة إال بيقني  فيه الصالة إال أول يوم وليلة ألنه حيتمل أن ال يكون

احليض وهذا لليت ال يعرف هلا أيام وكانت أول ما يبتديء هبا احليض مستحاضة فأما اليت تعرف أيامها 
مث طبق عليها الدم فتنظر عدد الليايل واأليام اليت كانت حتيضهن من الشهر فتدع الصالة فيه فإذا ذهب 

ضأت لكل صالة فيما تستقبل بقية شهرها فإذا جاءها ذلك الوقت من وقتهن اغتسلت وصلت وتو
حيضها من الشهر الثاين تركت أيضا الصالة أيام حيضها مث اغتسلت بعد وتوضأت لكل صالة فهذا 

حكمها ما دامت مستحاضة وان كانت هلا أيام تعرفها فنسيت فلم تدر يف أول الشهر أو بعده بيومني أو 
عند كل صالة وصلت وال جيزيها أن تصلي صالة بغري غسل ألنه حيتمل أن تكون أقل أو أكثر اغتسلت 

يف حني ما قامت تصلى الصبح أن يكون هذا وقت طهرها فعليها أن تغتسل فإذا جاءت الظهر احتمل 
هذا أيضا أن يكون حني طهرها فعليها أن تغتسل وهكذا يف كل وقت تريد أن تصلي فيه فريضة حيتمل 

ت طهرها فال جيزيها إال الغسل وملا كانت الصالة فرضا عليها احتمل إذا قامت هلا أن أن يكون هو وق
يكون جيزيها فيه الوضوء وحيتمل أن ال جيزيها فيه إال الغسل فلما مل يكن هلا أن تصلى إال بطهارة بيقني 

زئها إال اليقني مل جيزئها إال الغسل ألنه اليقني والشك يف الوضوء وال جيزيها أن تصلى بالشك وال جي
  وهو الغسل فتغتسل لكل صالة

 ID ' '   انتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا.  
  

هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة     
  



رت املعدود أو حذفته قال القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذك    
  

تعاىل   سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :
 ويقولون 
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كتاب الصالة    
  

باب أصل فرض الصالة    
قال الشافعي  ا موقوتا رمحه اهلل تعاىل قال اهلل تبارك وتعاىل  إن الصالة كانت على املؤمنني كتاب :

وقال وما أمروا إال لعيبدوا اهلل خملصني له الدين  اآلية مع عدد آي فيه ذكر فرض الصالة قال وسئل 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن اإلسالم فقال مخس صلوات يف اليوم والليلة فقال السائل هل علي 

 غريها قال ال إال أن تطوع 
أول ما فرضت الصالة    

قال الشافعي  ه اهلل تعاىل مسعت من أثق خبربه وعلمه يذكر أن اهلل أنزل فرضا يف الصالة مث رمح :
نسخه بفرض غريه مث نسخ الثاين بالفرض يف الصلوات اخلمس قال كأنه يعين قول اهلل عز وجل  يا إيها 

ل ثناؤه إن املزمل قم الليل إال قليال نصفه أو انقص منه قليال  اآلية مث نسخها يف السورة معه بقول اهلل ج
ربك يعلم أنك تقوم أدىن من ثلثي الليل ونصفه إىل قوله فاقرءوا ما تيسر من القرآن فنسخ قيام الليل أو 

نصفه أو أقل أو أكثر مبا تيسر وما أشبه ما قال مبا قال وإن كنت أحب أن ال يدع أحد أن يقرأ ما يتسر 
عز وجل أقم الصالة لدلوك الشمس عليه من ليلته ويقال نسخت ما وصفت من املزمل بقول اهلل 

ودلوكها زواهلا إىل غسق الليل العتمة وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا الصبح ومن الليل 



فتهجد به نافلة لك فأعلمه أن صالة الليل نافلة ال فريضة وأن الفرائض فيما ذكر من ليل أو هنار ويقال 
املغرب والعشاء وحني تصبحون الصبح وله احلمد يف  يف قوله اهلل عز وجل فسبحان اهلل حني متسون

السموات واألرض وعشيا العصر وحني تظهرون الظهر وما أشبه ما قيل من هذا مبا قيل واهلل تعاىل أعلم 
قال وبيان ما وصفت يف سنة رسوله عليه وسلم أخربنا مالك عن عمه أيب سهيل بن مالك عن أبيه أنه 

جاء رجل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فإذا هو يسأل عن اإلسالم مسع طلحة ابن عبيداهلل يقول 
فقال رسول صلى اهلل عليه وسلم مخس صلوات يف اليوم والليلة فقال هل علي غريها فقال ال إال أن 

ففرائض الصلوات مخس وما سواها تطوع فأوتر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :تطوع قال الشافعي
يصل مكتوبة علمناه على بعري وللتطوع وجهان صالة مجاعة وصالة منفردة وصالة على البعري ومل 

 اجلماعة مؤكدة وال أجيز تركها ملن قدر عليها حبال وهو صالة العيدين وكسوف الشمس 
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لل والقمر واالستسقاء فأما قيام شهر رمضان فصالة املنفرد أحب إيل منه وأوكد صالة املنفرد وبعضه ا  
أوكد من بعض الوتر وهو يشبه أن يكون صالة التهجد مث ركعتا الفجر وال أرخص ملسلم يف ترك واحد 
منهما وإن مل أوجبهما عليه ومن ترك صالة واحدة منهما كان أسوأ حاال ممن ترك مجيع النوافل يف الليل 

 والنهار 
عدد الصلوات اخلمس    

قال الشافعي  تعاىل فرض الصالة يف كتابه فبني على لسان نبيه صلى اهلل رمحه اهلل تعاىل أحكم اهلل  :
عليه وسلم عددها وما على املرء أن يأتى به ويكف عنه فيها وكان نقل عد كل واحدة منها مما نقله 

العامة عن العامة ومل حيتج فيه إيل خرب اخلاصة وإن كانت اخلاصة قد نقلتها ال ختتلف هي من وجوه هي 
نقلوا الظهر أربعا ال جيهر فيها بشيء من القراءة والعصر أربعا ال جيهر فيها بشيء من مبينة يف أبواهبا ف

القراءة واملغرب ثالثا جيهر يف ركعتني منها بالقراءة وخيافت يف الثالثة والعشاء أربعا جيهر يف ركعتني منها 



اخلاصة ما ذكرت من عدد  بالقراءة وخيافت يف اثنتني والصبح ركعتني جيهر فيهما معا بالقراءة قال ونقل
 الصلوات وغريه مفرقا يف مواضعه 

فيمن جتب عليه الصالة    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل ذكر اهلل تبارك وتعاىل االستئذان فقال يف سياق اآلية وإذا بلغ األطفال  :

منهم رشدا منكم احللم فليستأذنوا وقال عز وجل وابتلوا اليتامى حىت إذا بلغوا النكاح فان آنستم 
فادفعوا إليهم أمواهلم ومل يذكر الرشد الذي يستوجبون ه أن تدفع إليهم أمواهلم إال بعد بلوغ النكاح 

وفرض اهلل عز وجل اجلهاد فأبان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم به على من استكمل مخس عشرة سنة 
أربع عشرة سنة فإذا بلغ الغالم بأن أجاز ابن عمر عام اخلندق ابن مخس عشرة سنة ورده عام أحد ابن 

احللم واجلارية احمليض غري مغلوبني على عقوهلما أوجبت عليهما الصالة والفرائض كلها وإن كانا ابين 
أقل من مخس عشرة سنة وجبت عليهما الصالة وأمر كل واحد منهما بالصالة إذا عقلها فإذا مل يعقال 

تركها أدبا خفيفا ومن غلب على عقله بعارض مرض  مل يكونا كمن تركها بعد البلوغ وأؤدهبما على
أي مرض كان ارتفع عنه الفرض يف قوله اهلل عز وجل واتقون يا أوىل األلباب وقوله إمنا يتذكر أولو 

  األلباب وإن كان معقوال ال خياطب باألمر والنهي إال من عقلهما
 ID ' '   هم كلبهممخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامن وقال  (

 ما يكون م ) :تعاىل
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صالة السكران واملغلوب على عقله    

قال تعاىل ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما تقولون قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل يقال  :
ن مل جتز صالته لنهي نزلت قبل حترمي اخلمر وأميا كان نزوهلا قبل حترمي اخلمر أو بعده فمن صلى سكرا

اهلل عز وجل إياه عن الصالة حىت يعلم ما يقول وإن معقوال أن الصالة قول وعمل وإمساك يف مواضع 



خمتلفة وال يؤدي هذا إال من أمر به ممن عقله وعليه إذا صلى سكران أن يعيد إذا صحا ولو صلى شارب 
عادة صالة ألنه ممن يعقل ما يقول والسكران حمرم غري سكران كان عاصيا يف شربه احملرم ومل يكن عليه إ

الذي ال يعقل ما يقول وأحب إيل لو أعاد وأقل السكر أن يكون يغلب على عقله يف بعض ما مل يكن 
يغلب عليه قبل الشرب ومن غلب على عقله بوسن ثقيل فصلى وهو ال يعقل أعاد الصالة إذا عقل 

عاصيا بالشرب ومل جتز عنه صالته وعليه وعلى وذهب عنه الوسن ومن شرب شيئا ليذهب عقله كان 
السكران إذا أفاقا قضاء كل صالة صلياها وعقوهلما ذاهبة وسواء شربا نبيذا ال يريانه يسكر أو نبيذا 

يريانه يسكر فيما وصفت من الصالة وإن افتتحا الصالة يعقالن فلم يسلما من الصالة حىت يغلبا على 
أفسد أوهلا أفسد آخرها وكذلك إن كربا ذاهيب العقل مث أفاقا قبل أن عقوهلما بأعادا الصالة ألن ما 

يفترقا فصليا مجيع الصالة إال التكبري مفيقني كانت عليهما اإلعادة ألهنما دخال الصالة ومها ال يعقالن 
وأقل ذهاب العقل الذي يوجب إعادة الصالة أن يكون خمتلطا يعزب عقله يف شيء وإن قل ويثوب 

بيع قالأخربنا الر رمحه اهلل تعاىل وإذا غلب الرجل على عقله بعارض جن أو عته أو  :قال الشافعي :
مرض ما كان املرض ارتفع عنه فرض الصالة ما كان املرض بذهاب العقل عليه قائما ألنه هنى عن 

به الصالة حىت يعقل ما يقول وهو ممن ال يعقل ومغلوب بأمر ال ذنب له فيه بل يؤجر عليه ويكفر عنه 
إن شاء اهلل تعاىل إال أن يفيق يف وقت فيصلي صالة الوقت وهكذا إن شرب دواء فيه بعض السموم وإال 
غلب منه أن السالمة تكون منه مل يكن عاصيا بشربه ألنه مل يشربه على ضر نفسه وال إذهاب عقله وإن 

ولو أكل أو شرب ذهب ولو احتاط فصلى كان أحب إيل ألنه قد شرب شيئا فيه سم ولو كان مباحا 
حالال فخبل عقله أو وثب وثبة فانقلب دماغه أو تدىل على شيء فانقلب دماغه فخبل عقله إذا مل يرد 

 بشيء مما صنع ذهاب عقله مل يكن عليه 
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إعادة صالة صالها ال يعقل أو تركها بذهاب العقل فإن وثب يف غري منفعة أو تنكس ليذهب عقله   
صيا وكان عليه إذا ثاب عقله إعادة كل ما صلى ذاهب العقل أو ترك من الصالة وإذا فذهب كان عا



جعلته عاصيا مبا عمد من إذهاب عقله أو إتالف نفسه جعلت عليه إعادة ما صلى ذاهب العقل أو ترك 
من الصلوات وإذا مل أجعله عاصيا مبا صنع مل تكن عليه إعادة إال أن يفيق يف وقت حبال وإذا أفاق 
املغمى عليه وقد أبقى عليه من النهار قدر ما يكرب فيه تكبرية واحدة أعاد الظهر والعصر ومل يعد ما 

قبلهما ال صبحا وال مغربا وال عشاء وإذا أفاق وقد بقى عليه من الليل قبل أن يطلع الفجر قدر تكبرية 
رية قضى الصبح وإذا واحدة قضى املغرب والعشاء وإذا أفاق الرجل قبل أن تطلع الشمس بقدر تكب

طلعت الشمس مل يقضها وإمنا قلت هذا ألن هذا وقت يف حال عذر مجع رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم بني الظهر والعصر يف السفر يف وقت الظهر وبني املغرب والعشاء يف وقت العشاء فلما جعل 

ت إحدامها وقتا لألخرى يف األوىل منهما وقتا لآلخرة يف حال واآلخرة وقتا لألوىل يف حال كان وق
حال وكان ذهاب العقل عذرا وباإلفاقة عليه أن يصلي العصر وأمرته أن يقضي ألنه كان أفاق يف وقت 
حبال وكذلك آمر احلائض والرجل يسلم كما آمر املغمى عليه من أمرته بالقضاء فال جيزيه إال أن يقضي 

ن النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا عجل يف املسري أخربنا سفيان عن الزهري عن سامل عن ابن عمر قال كا
  مجع بني املغرب والعشاء

 ID ' '   عليها تسعة ) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم
  :وقال تعاىل (عشر

  
 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  

  
والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل   :  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  

وال يكاد يقدر عليه   .  
  

وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم   : ( والبست من ش  إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(
  



العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر     
  

كقوله اهلل تعاىل    :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ومثانية أيام) :
  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 

  
منا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال ص    
  

يتوقف فيه إال جاهل غيب   .  
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صالة املرتد    

قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل إذا ارتد الرجل عن اإلسالم مث أسلم كان عليه قضاء كل صالة تركها  :
عليه فيها فإن غلب على عقله يف ردته ملرض أو غريه قضى الصالة يف أيام  يف ردته وكل زكاة وجبت

غلبته على عقله كما يقضيها يف أيام عقله فإن قيل فلم مل جتعله قياسا على املشرك يسلم فال تأمره بإعادة 
رجال الصالة قيل فرق اهلل عز وجل بينهما فقال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف وأسلم 

فلم يأمرهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بقضاء صالة ومن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على 
املشركني وحرم اهلل دماء أهل الكتاب ومنع أمواهلم بإعطاء اجلزية ومل يكن املرتد يف هذه املعاين بل 

يه القتل إن مل يتب مبا تقدم له أحبط اهلل تعاىل عمله بالردة وأبان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن عل
من حكم اإلميان وكان مال الكافر غري املعاهد مغنوما حبال ومال املرتد موقوفا ليغنم إن مات على الردة 

أو يكون على ملكه إن تاب ومال املعاهد له عاش أو مات فلم جيز إال أن يقضى الصالة والصوم 
أن يفعل فلم تكن معصيته بالردة ختفف عنه فرضا كان  والزكاة وكل ما كان يلزم مسلما ألنه كان عليه

عليه فإن قيل فكيف يقضى وهو لو صلى يف تلك احلال مل يقبل عمله قيل ألنه لو صلى يف تلك احلال 



صلى على غري ما أمر به فكانت عليه اإلعادة إذا أسلم أال ترى أنه لو صلى قبل الوقت وهو مسلم أعاد 
ي تكون الصالة مكتوبة له فيه ألن اهلل عز وجل قد أحبط عمله بالردة وإن واملرتد صلى قبل الوقت الذ

قيل ما أحبط من عمله قيل أجر عمله ال أن عليه أن يعيد فرضا أداه من صالة وال صوم وال غريه قبل أن 
 يرتد ألنه أداه مسلما فإن قيل وما يشبه هذا قيل أال ترى أنه لو أدى زكاة كانت عليه أو نذر نذرا مل

يكن عليه إذا أحبط أجره فيها أن يبطل فيكون كما مل يكن أو ال ترى أنه لو أخذ منه حدا أو قصاصا 
  مث ارتد مث أسلم مل يعد عليه وكان هذا فرضا عليه ولو حبط هبذا املعىن فرض منه حبط كله

 ID ' '    احلذف  -والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب
 كما حكاه 

  
الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن     
  

يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم    جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :
  

سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب   .  
  

وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله  وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي    
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مجاع مواقيت الصالة    

قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل أحكم اهلل عز وجل كتابه أن فرض الصالة موقوت واملوقوت واهلل  :
وتا وقد أعلم الوقت الذي يصلى فيه وعددها فقال عز وجل إن الصالة كانت على املؤمنني كتابا موق

ذكرنا نقل العامة عدد الصالة يف مواضعها وحنن ذاكرون الوقت أخربنا سفيان عن الزهري قال أخر 



عمر بن عبد العزيز الصالة فقال له عروة إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال نزل جربيل فأمين 
اخلمس فقال عمر  فصليت معه مث نزل فأمين فصليت معه مث نزل فأمين فصليت معه حىت عد الصلوات

بن عبد العزيز اتق اهلل يا عروة وانظر ما تقول فقال عروة أخربنيه بشري بن أيب مسعود عن أبيه عن 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أخربنا عمرو بن أيب سلمة عن عبد العزيز بن حممد عن عبد الرمحن بن 

 تعاىل عنهما أن رسول اهلل صلى احلرث عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبري عن ابن عباس رضي اهلل
اهلل عليه وسلم قال أمين عن جربيل عند باب الكعبة مرتني فصلى الظهر حني كان الفيء مثل الشراك مث 
صلى العصر حني كان كل شيء بقدر ظله وصلى املغرب حني أفطر الصائم مث صلى العشاء حني غاب 

لصائم مث صلى املرة اآلخرة الظهر حني كان الشفق مث صلى الصبح حني حرم الطعام والشراب على ا
كل شيء قدر ظله قدر العصر باألمس مث صلى العصر حني كان ظل كل شيء مثليه مث صلى املغرب 

القدر األول مل يؤخرها مث صلى العشاء اآلخرة حني ذهب ثلث الليل مث صلى الصبح حني أسفر مث 
وقت فيما بني هذين الوقتني قال الشافعيالتفت فقال يا حممد هذا وقت األنبياء من قبلك وال وهبذا  :

نأخذ وهذه املواقيت يف احلضر فاحتمل ما وصفته من املواقيت أن يكون للحاضر واملسافر يف العذر 
وغريه واحتمل أن يكون ملن كان يف املعىن الذي صلى فيه جربيل بالنيب صلى اهلل عليه وسلم يف احلضر 

ى اهلل عليه وسلم باملدينة غري حائف فذهبنا اىل أن ذلك يف مطر ويف غري عذر فجمع رسول اهلل صل
ومجع مسافرا فدل ذلك على أن تفريق الصلوات كل صالة يف وقتها إمنا هو على احلاضر يف غري مبطر 

فال جيزيء حاضرا يف غري مطر أن يصلى صالة إال يف وقتها وال يضم إليها غريها إال أن ينسى فيذكر يف 
و ينام فيصليها حينئذ قضاء وال خيرج أحد كان له اجلمع بني الصالتني من آخر وقت وقت إحدامها أ

اآلخرة منهما وال يقدم وقت األوىل منهما والوقت حد ال جياوز وال يقدم وال تؤخر صالة العشاء عن 
 الثلث األول يف 
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وقت الظهر    



قال الشافعي  ر إذا استقن الرجل بزوال الشمس عن وسط الفلك رمحه اهلل تعاىل وأول وقت الظه :
وظل الشمس يف الصيف يتقلص حىت ال يكون لشىء قائم معتدل نصف النهار ظل حبال وإذا كان ذلك 

فسقط للقائم ظل ما كان الظل فقد زالت الشمس وآخر وقتها يف هذا احلني إذا صار ظل كل شيء 
د خرج وقتها ودخل وقت العصر ال فصل بينهما مثله فإذا جاوز ظل كل شيء مثله بشيء ما كان فق

إال ما وصفت والظل يف الشتاء والربيع واخلريف خمالف له فيما وصفت من الصيف وإمنا يعلم الزوال يف 
هذه األوقات بأن ينظر إىل الظل ويتفقد نقصانه فإنه إذا تناهى نقصانه زاد فإذا زاد بعد تناهى نقاصنه 

هر مث آخر وقتها إذا علم أن قد بلغ الظل مع خالفه ظل الصيف قدر ما فذلك الزوال هو أول وقت الظ
يكون ظل كل شيء مثله يف الصيف وذلك أن تعلم ما بني زوال الشمس وأول وقت الظهر أقل مما بني 

أول وقت العصر والليل فإن برز له منها ما يدله وإال توخى حىت يرى أنه صالها بعد الوقت واحتاط 
ن كان الغيم مطبقا راعى الشمس واحتاط بتأخريها ما بينه وبني أن خياف دخول فإ :قال الشافعي

وقت العصر فإذا توخى فصلى على األغلب عنده فصالته جمزئة عنه وذلك أن مدة وقتها متطاول حىت 
يكاد حييط إذا احتاط بأن قد زالت وليست كالقبلة اليت المدة هلا إمنا عليها دليل ال مدة وعلى هذا 

دليل من مدة وموضع وظل فإذا كان هكذا فال إعادة عليه حىت يعلم أن قد صلى قبل الزوال فإذا  الوقت
علم ذلك أعاد وهكذا إن توخى بال غيم قال وعلمه بنفسه وأخبار غريه ممن يصدقه أنه صلى قبل الزوال 

يكن عله إعادة  إذا مل ير هو أوهم يلزمه أن يعيد الصالة فإن كذب من أعلمه أنه صلى قبل الزوال مل
واالحتياط له أن يعيد وإذا كان أعمى وسعه خرب من يصدق خربه يف الوقت واالقتداء باملؤذنني فيه وإن 
كان حمبوسا يف موضع مظلم أو كان أعمى ليس قربه أحد توخى وأجزأت صالته حىت يستيقن أنه صلى 

لدليل وليس ذلك يف القبلة فإن قبل الوقت والوقت خيالف القبلة ألن يف الوقت مدة فجعل مرورها كا
وإذا كان كما وصفت  :علم أنه صلى بعد الوقت أجزأه وكان أقل أمره أن يكون قضاء قال الشافعي
حمبسا يف ظلمة أو أعمى ليس قربه أحد مل يسعه أن يصليها بال تأخ على األغلب عنده من مرور الوقت 

تأخ أعاد كل صالة صالها على غريه تأخ من هنار وليل وإن وجد غريه تأخى به وإن صلى على غري 
 وال يفوت الظهر حىت جياوز ظل كل 
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شيء مثله فإذا جاوزه فهو فائت وذلك أن من أخرها إىل هذا الوقت مجع أمرين تأخريها عن الوقت   
دا يف رمحه اهلل تعاىل وتعجيل احلاضر الظهر إماما ومنفر :املقصود وحلول وقت غريها قال الشافعي

كل وقت إال يف شدة احلر فإذا اشتد احلر أخر إمام اجلماعة الذي ينتاب من البعد الظهر حىت يربد باخلرب 
عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أخربنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أن 

إن شدة احلر من فيح جهنم وقد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال إذا اشتد احلر فأبردوا بالصالة ف
اشتكت النار إىل رهبا فقالت رب أكل بعض بعضا فإذن هلا بنفسني نفس يف الشتاء ونفس يف الصيف 
فأشد ما جتدون من احلر من حرها وأشد ما جتدون من الربد من زمهريرها أخربنا مالك عن أيب الزناد 

وسلم قال إذا اشتد احلر فأبردوا عن الصالة فإن عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
شدة احلر من فيح جهنم أخربنا الثقة حيىي بن حسان عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن 

املسيب وأىب سلمة ابن عبد الرمحن عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال إذا اشتد احلر 
ن فيح جهنم قال الشافعيفأبردوا بالصالة فإن شدة احلر م وال يبلغ بتأخريها آخر وقتها فيصليهما  :

مجيعا معا ولكن اإلبراد ما يعلم أنه يصليها متمهال وينصرف منها قبل آخر وقتها ليكون بني نصرافه 
منها وبني آخر وقتها فصل فأما من صالها يف بيته أو يف مجاعة بفناء بيته ال حيضرها إال من حبضرته 

أول وقتها ألنه ال أذى عليهم يف حرها قال الشافعي فليصلها يف : وال تؤخر يف الشتاء حبال وكلما  
قدمت كان ألني على من صالها يف الشتاء وال يؤخرها إمام مجاعة ينتاب إال ببالد هلا حر مؤذ كاحلجاز 

نه يف شهودهافإذا كان بالد ال أذى حلرها مل يؤخرها ألنه ال شدة حلرها يرفق على أحد بتنحية األذى ع   

 ID ' '   ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها: 
 أنه ملا ثبت 

  
جواز    سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :

  
يام تابعة لليايل أجري عليها عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األ    
  



هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك    صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :
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وقت العصر    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل ووقت العصر يف الصيف إذا جاوز ظل كل شيء مثله بشيء ما كان  :

ظهر وبلغىن عن بعض أصحاب ابن عباس أنه قال معىن ما وصفت وذلك حني ينفصل من أخر وقت ال
وأحسبه ذكره عن ابن عباس وأن ابن عباس أردا به صالة العصر يف آخر وقت الظهر على هذا املعىن أنه 

صالها حني كان ظل كل شيء مثله يعىن حني مت ظل كل شيء مثله مث جاوز ذلك بأقل ما جياوزه 
قول عامة من حفظت عنه وإذا كان الزمان الذي ال يكون الظل فيه  وحديث ابن عباس حمتمل له وهو

هكذا قدر الظل ما كان ينقض فإذا زاد بعد نقصانه فذلك زواله مث قدر مالو كان الصيف بلغ الظل أن 
يكون مثل القائم فإذا جاوز ذلك قليال فقد دخل أول وقت العصر ويصلي العصر يف كل بلد وكل 

ب من بعد وغري بعد ومنفرد يف أول وقتها ال أحب أن يؤخرها عنه وإذا كان زمان وإمام مجاعة ينتا
الغيم مطلقا أو كان حمبوسا يف ظلمة أو أعمى ببلد ال أحد معه فيها صنع ما وصفت يصنعه يف الظهر ال 

خيتلف يف شيء ومن أخر العصر حىت جتاوز ظل كل شيء مثليه يف الصيف وقدر ذلك يف الشتاء فقد 
الختيار وال جيوز عليه أن يقال قد فاته وقت العصر مطلقا كما جاز على الذي أخر الظهر فاته وقت ا

إىل أن جاوز ظل كل شيء مثله مطلقا ملا وصفت من أنه حتل له صالة العصر يف ذلك الوقت وهذا ال 
د بن حيل له صالة الظهر يف هذا الوقت وإمنا قلت ال يتبني عليه ما وصفت من أن مالكا أخربنا عن زي

أسلم عن عطاء بن يسار وعن بشر بن سعيد وعن األعرج حيدثونه عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من 

عصر قبل فمن مل يدرك ركعة من ال :العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر قال الشافعي
غروب الشمس فقد فاتته العصر والركعة ركعة بسجدتني وإمنا أحببت تقدمي العصر ألن حممد بن إمسعيل 



أخربنا عن ابن أيب ذئب عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
ة أخربنا حممد بن يصلي العصر والشمس صاحية مث يذهب الذاهب إىل العوايل فيأتيها والشمس مرتفع

إمسعيل ابن أيب فديك عن ابن أيب ذئب عن ابن شهاب عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلرث بن هشام 
 عن نوفل بن معاوية الديلي قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من فاته العصر فكأمنا وتر أهله وماله 
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وقت املغرب    
قال الشافعي  هلل تعاىل ال وقت للمغرب إال واحد وذلك حني جتب الشمس وذلك بني يف رمحه ا :

حديث إمامة جربيل النيب صلى اهلل عليه وسلم ويف غريه أخربنا إبراهيم بن حممد عن حممد بن عمرو بن 
علقمة عن أيب نعيم عن جابر قال كنا نصلى املغرب مع رسول صلى اهلل عليه وسلم مث خنرج نتناضل 

وت بين سلمة ننظر إىل مواقع النبل من اإلسفار أخربنا حممد بن إمسعيل عن ابن أيب ذئب عن حىت نبلغ بي
سعيد بن أيب سعيد املقربي عن القعقاع ابن حكيم قال دخلنا على جابر بن عبد اهلل فقال جابر كنا 

حممد بن نصلى مع النيب صلى اهلل عليه وسلم مث ننصرف فنأتى بين سلمة فنبصر مواقع النبل أخربنا 
إمسعيل عن ابن أيب ذئب عن صاحل موىل التوأمة عن زيد بن خالد اجلهين قال كنا نصلي مع النيب صلى 
وقد ال  :اهلل عليه وسلم املغرب مث ننصرف فنأتى السوق ولو رمى بنبل لرؤى مواقعها قال الشافعي

العصر ولكن ال جيوز قيل تفوت حىت يدخل أول وقت صالة العشاء قبل يصلى منها ركعة كما قيل يف 
ألن الصبح تفوت بأن تطلع الشمس قبل يصلى منها ركعة فإن قيل فتقيسها على الصبح قيل ال أقيس 

شيئا من املواقيت على غريه وهي على األصل واألصل حديث إمامة جربيل النيب صلى اهلل عليه وسلم إال 
عامة العلماء مل خيتلفوا فيه قال الشافعي ما جاء فيه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم خاصة داللة أو قاله : 

ولو قيل تفوت املغرب إذا مل تصل يف وقتها كان واهلل تعاىل أعلم أشبه مبا قال ويتأخاها املصلي يف الغيم 
واحملبوس يف الظلمة واألعمى كما وصفت يف الظهر ويؤخرها حىت يرى أن قد دخل وقتها أو جاوز 

  دخوله



 ID ' '   كن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة مخسا إذ ال مي
 وجزء منها 

  
فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر     
  

على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  
  

ونقل أبو حيان أنه يقال   ن صح ال يعارض قول سيبويه وهذا إ .صمت مخسة وأنه فصيح :  
  

والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب     
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وقت العشاء    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل أخربنا سفيان عن ابن أيب لبيد عن أيب سلمة ابن عبد الرمحن عن ابن  :

النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ال يغلبنكم األعراب على اسم صالتكم هي قال الشافعي عمر أن : 

فأحب أن ال تسمى إال العشاء كما مساها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأول وقتها حني يغيب الشفق 
قد بقى والشفق احلمرة اليت يف املغرب فإذا ذهبت احلمرة فلم ير منها شيء حل وقتها ومن افتتحها و

عليه من احلمرة شيء أعادها وإمنا قلت الوقت يف الدخول يف الصالة فال يكون ألحد أن يدخل يف 
الصالة إال بعد دخول وقتها وإن مل يعمل فيها شيء إال بعد الوقت وال التكبري ألن التكبري هو مدخله 

ثلث الليل فإذا مضى ثلث الليل  فيها فإذا أدخله التكبري فيها قبل الوقت أعادها وآخر وقتها إىل أن ميضى
األول فال أراها إال فائتة ألنه آخر وقتها ومل يأت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم فيها شيء يدل على أهنا 
ال تفوت إال بعد ذلك الوقت قال واملواقيت كلها كما وصفت ال تقاس ويصنع املتأخي هلا يف الغيم ويف 



ما وصفته يصنعه يف الظهر والتأخى يف الليل أخف من التأخى احلبس املظلم واألعمى ليس معه أحد ك
  لصالة النهار لطول املدة وشدة الظلمة وبيان الليل

 ID ' '    الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو
 األصل واحلذف 

  
ف القسم األول فإن احلذف فيه ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبال    
  

أفصح هذا إن ثبت    صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :
  

ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه   .  
  

وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي    مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :
  

 مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة) ثبوت اهلاء يف  
  

للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف    مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :
  

غري صحيح وال فصيح    انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .
  

رد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع ومجع فيه طرق احلديث الوا    
  

سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ     
  

احلديث   .  
  

وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل    يتربصن بأنفسهن أربعة ) :
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وقت الفجر    
قال اهلل تبارك وتعاىل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقال صلى اهلل عليه وسلم من أدرك  

ركعة من الصبح والصبح الفجر فلها امسان الصبح والفجر ال أحب أن تسمى إال بأحدمها وإذا بان 
الفجر األخري معترضا أعاد ويصليها أول الفجر األخري معترضا حلت صالة الصبح ومن صالها قبل تبني 

وأخربنا مالك بن أنس عن حيىي بن  :ما يستيقن الفجر معترضا حىت خيرج منها مغلسا قال الشافعي
سعيد عن عمرة بنت عبد الرمحن عن عائشة قالت إن كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ليصلى 

الغلس وال تفوت حىت تطلع الشمس قبل أن الصبح فتنصرف النساء متلفعات مبروطهن ما يعرفن من 
يصلي منها ركعة والركعة ركعة بسجودها فمن مل يكمل ركعة بسجودها قبل طلوع الشمس فقد فاتته 

الصبح لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
 الصبح 

اختالف الوقت    
قال الشافعي  اىل فلما أم جربيل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف احلضر ال يف مطر رمحه اهلل تع :

وقال ما بني هذين وقت مل يكن ألحذ أن يعمد أن يصلى الصالة يف حضر وال يف مطر إال يف هذا 
الوقت وال صالة إال منفردة كما صلى جربيل برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وصلى النيب صلى اهلل 

قيما يف عمره وملا مجع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم باملدينة آمنا مقيما مل حيتمل إال عليه وسلم بعد م
أن يكون خمالفا هلذا احلديث أو يكون احلال اليت مجع فيها حاال غري احلال اليت فرق فيها فلم جيز أن يقال 

ه وأن الذي رواه مجعه يف احلضر خمالف إلفراده يف احلضر من وجهني أنه يوجد لكل واحد منهما وج
منهما معا واحد وهو ابن عباس فعلمنا أن جلمعه يف احلضر علة فرقت بينه وبني إفراده فلم يكن إال املطر 
واهلل تعاىل أعلم إذا مل يكن خوف ووجدنا يف املطر علة املشقة كما كان يف اجلمع يف السفر علة املشقة 

ني الظهر والعصر واملغرب والعشاء قال وال جيمع إال العامة فقلنا إذا كانت العلة من مطر يف حضر مجع ب



واملطر مقيم يف الوقت الذي جيمع فيه فإن صلى إحدمها مث انقطع املطر مل يكن له أن جيمع األخرى إليها 
وإذا صلى إحدامها والسماء متطر مث ابتدأ األخرى والسماء متطر مث انقطع املطر مضي على صالته ألنه إذا 

فيها كان له إمتامها قال وجيمع من قليل املطر وكثريه وال جيمع إال من خرج من بيته إىل كان له الدخول 
 مسجد جيمع فيه قرب املسجد أو كثر أهله أو قلوا أو بعدوا وال جيمع أحد يف بيته ألن النيب صلى اهلل 
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د وإن صلى رجل الظهر يف غري عليه وسلم مجع يف املسجد واملصلي يف بيته خمالف املصلي يف املسج  
مطر مث مطر الناس مل يكن له أن يصلى العصر ألنه صلى الظهر وليس له مجع العصر إليها وكذلك لو 

افتتح الظهر ومل ميطر مث مطر بعد ذلك مل يكن له مجع العصر إليها وال يكون له اجلمع إال بأن يدخل يف 
طر ودخل يف اآلخرة وهو ميطر فإن سكنت السماء األويل ينوي اجلمع وهو له فإذا دخل فيها وهو مي

فيما بني ذلك كان له اجلمع ألن الوقت يف كل واحدة منهما الدخول فيها واملغرب والعشاء يف هذا 
وقت كالظهر والعصر ال خيتلفان وسواء كل بلد يف هذا ألن بل املطر يف كل موضع أذى وإذا مجع بني 

 منها ال يؤخر ذلك وال جيمع يف حضر يف غري املطر من قبل أن صالتني يف مطر مجعهما يف وقت األوىل
األصل أن يصلي الصلوات منفردات واجلمع يف املطر رخصة لعذر وإن كان عذر غريه مل جيمع فيه ألن 
العذر يف غريه خاص وذلك املرض واخلوف وما أشبهه وقد كانت أمراض وخوف فلم يعلم أن رسول 

ع والعذر باملطر عام وجيمع يف السفر باخلرب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه اهلل صلى اهلل عليه وسلم مج
وسلم والداللة على املواقيت عامة ال رخصة يف ترك شيء منها وال اجلمع إال حيث رخص النيب صلى 

  اهلل عليه وسلم يف سفر وال رأينا من مجعه الذي رأيناه يف املطر واهلل تعاىل أعلم
 ID ' '   انتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا.  

  
هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة     
  

القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال     



  
تعاىل   سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :

  ويقولون
  

مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم    ما يكون م ) :وقال تعاىل (
  

ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم     :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (
  

ود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية فاملعد (وكنتم أزواجا ثالثة)    
  

والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل   :  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  

ر عليهوال يكاد يقد   .  
  

وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم    إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :
  

العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر     
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وقت الصالة يف السفر    



ر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهلل وهو يذكر حجة النيب صلى أخربنا إبراهيم بن حممد عن جعف 
اهلل عليه وسلم فراح النيب صلى اهلل عليه وسلم من منزله وأخربنا مالك عن ابن شهاب عن سامل عن أبيه 

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم صلى املغرب والعشاء باملزدلفة مجيعا أخربنا مالك عن أيب الزبري عن أيب 
يل عامر بن واثلة أن معاذ ابن جبل أخربه أهنم خرجوا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عام تبوك الطف

فكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جيمع بني الظهر والعصر وبني املغرب والعشاء قال فأخر الصالة 
عا قال الشافعييوما مث خرج فصلى الظهر والعصر مجيعا مث دخل مث خرج فصلى املغرب والعشاء مجي : 

وهذا وهو نازل غري سائر ألن قوله دخل مث خرج ال يكون إال وهو نازل فللمسافر أن جيمع نازال 
وسائرا أخربنا سفيان عن ابن أيب جنيح عن إمسعيل بن عبد الرمحن بن أيب ذؤيب األسدي قال خرجنا مع 

ذهب بياض األفق وفحمة العشاء ابن عمر إىل احلمى فغربت الشمس فهبنا أن نقول له انزل فصل فلما 
نزل فصلى ثالثا مث سلم مث صلى ركعتني مث سلم مث التفت إلينا فقال هكذا رأيت رسول اهلل صلى اهلل 

فدلت سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على أن للمسافر أن جيمع  :عليه وسلم فعل قال الشافعي
مها إن شاء يف وقت األوىل منهما وإن شاء يف بني الظهر والعصر وبني املغرب والعشاء يف وقت إحدا

وقت اآلخرة ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم مجع بني الظهر والعصر يف وقت الظهر ومجع بني املغرب 
والعشاء يف وقت العشاء فلما حكى ابن عباس ومعاذ اجلمع بينهما جدبه السري أو مل جيد سائرا ونازال 

ع بينهما بعرفة غري سائر إال إىل املوقف إىل جنب املسجد وباملزدلفة ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم مج
نازال ثانيا وحكى عنه معاذ أنه مجع ورأيت حكايته على أن مجعه وهو نازل يف سفر غري سائر فيه فمن 
كان له أن يقصر فله أن جيمع ملا وصفت من داللة السنة وليس له أن جيمع الصبح إىل صالة وال جيمع 

ة ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل جيمعها ومل جيمع إليها غريها وليس للمسافر أن جيمع بني إليها صال
صالتني قبل وقت األوىل منهما فان فعل أعاد كما يعيد املقيم إذا صلى قبل الوقت وله أن جيمعهما بعد 

 الوقت ألنه حينئذ يقضي ولو افتتح املسافر 
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ل مث مل يقرأ حىت تزول الشمس مث مضى يف صالته فصلى الظهر والعصر معا كانت الصالة قبل الزوا  
عليه إعادهتما معا أما الظهر فيعيدها ألن الوقت مل يدخل حني الدخول يف الصالة فدخل فيها قبل وقتها 

تح الظهر وأما العصر فإمنا كان له أن يصليها قبل وقتها إذا مجع بينها وبني الظهر وهي جمزئة عنه ولو افت
وهو يرى أن الشمس مل تزل مث استيقن أن دخوله فيها كان بعد الزوال صالها والعصر أعاد ألنه حني 

افتتحها افتتحها ومل حتل عنده فليست جمزئة عنه وكان يف معىن من صالها ال ينويها ويف أكثر من حاله 
نه العصر ال جتزيء عنه مقدمة عن ولو أراد اجلمع فبدأ بالعصر مث الظهر أجزأت عنه الظهر وال جتزيء ع

وقتها حىت جتزيء عنه الظهر اليت قبلها ولو افتتح الظهر على غري وضوء مث توضأ للعصر فصالها أعاد 
الظهر والعصر ال جتزىء عنه العصر مقدمة عن وقتها حىت جتزيء عنه الظهر قبلها وهكذا لو أفسد الظهر 

عن وقتها ولو كان هذا كله يف وقت العصر حىت ال  بأي فساد ما كان مل جتزيء عنه العصر مقدمة
يكون العصر إال بعد وقتها أجزأت عنه العصر وكانت عليه إعادة الظهر ولو افتتح الظهر وهو يشك يف 

وقتها فاستيقن أنه مل يدخل فيها إال بعد دخول وقتها مل جتزيء عنه صالته وكذلك لو ظن أن صالته 
كانت فائتة فهي اليت افتتح مث علم أن عليه صالة فائتة مل جتزه ومل جيزيء  فاتته استفتح صالة على أهنا إن

شيء من هذا حىت يدخل فيه على نية الصالة وعلى نية أن الوقت دخل فأما إذا دخل على الشك 
فليست النية بتامة ولو كان مسافرا فأراد اجلمع بني الظهر والعصر يف وقت الظهر فسها أو عمد فبدأ 

جيزه وال جيزئه العصر قبل وقتها إال أن يصلى الظهر قبلها فتجزيء عنه وكذلك لو صلى بالعصر مل 
الظهر يف وقتها فأفسدها فسها عن إفساده إياها مث صلى العصر بعدها يف وقت الظهر أعاد الظهر مث 

  العصر
 ID ' '   ثبات فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إ (ومثانية أيام) :كقوله اهلل تعاىل

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :اهلاء وحذفها فتقول
  

صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال     
  

يتوقف فيه إال جاهل غيب   .  
  



والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب     احلذف كما حكاه  -
  

الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن     
  

يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم    جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :
  

سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب   .  
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لها صالة الرجل يصلى وقد فاتته قب   

أخربنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي  من فاتته الصالة فذكرها وقد دخل يف صالة غريها مضى  :
على صالته اليت هو فيها ومل تفسد عليه إماما كان أو مأموما فاذا فرغ من صالته صلى الصالة الفائتة 

زأته الصالة اليت دخل فيها وكذلك لو ذكرها ومل يدخل يف صالة فدخل فيها وهو ذاكر للفائتة أج
وصلى الصالة املكتوبة الفائتة له وكان االختيار له إن شاء أتى بالصالة الفائتة له قبل الصالة اليت ذكرها 

قبل الدخول فيها إال أن خياف فوت اليت هو يف وقتها فيصليها مث يصلي اليت فاتته أخربنا الشافعي قال 
وسواء كانت الصلوات الفائتات صالة  : اجلزري قال الشافعيأخربنا سفيان بن عيننة عن عبد الكرمي

يوم أو صالة سنة وقد أثبت هذا يف غري هذا املوضع وإمنا قلته إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نام عن 
الصبح فارحتل عن موضعه فأخر الصالة الفائتة وصالهتا ممكنة له فلم جيز أن يكون قوله من نسى صالة 

ذكرها على معىن أن وقت ذكره إياها وقتها ال وقت هلا غريه ألنه صلى اهلل عليه وسلم ال فليصلها إذا 
يؤخر الصالة عن وقتها فلما مل يكن هذا معىن قوله مل يكن له معىن إال أن يصليها إذا ذكرها فإهنا غري 

ة كانت موضوعة الفرض عنه بالنسيان إذا كان الذكر الذي هو خالف النسيان وأن يصليها أي ساع
قول النيب صلى اهلل عليه وسلم فليصلها  :منهيا عن الصالة فيها أو غري منهى قال الربيع قال الشافعي



إذا ذكرها حيتمل أن يكون وقتها حني يذكرها وحيتمل أن يكون يصليها إذا ذكرها ال أن ذهاب وقتها 
الصبح فلم يصلها حىت قطع يذهب بفرضها فلما ذكر النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو يف الوادي صالة 

الوادي علمنا أن قول النيب صلى اهلل عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها أي وإن ذهب وقتها ومل يذهب 
فرضها فإن قيل فإن النيب صلى اهلل عليه وسلم إمنا خرج من الوادي فإنه واد فيه شيطان فقيل لو كانت 

اهلل عليه وسلم وهو خينق الشيطان فخنقه أكثر  الصالة ال تصلح يف واد فيه شيطان فقد صلى النيب صلى
فلو أن مسافرا أراد أن جيمع بني الظهر والعصر يف وقت  :من صالة يف واد فيه شيطان قال الشافعي

العصر فبدأ بالظهر فأفسدها مث صلى العصر أجزأه العصر وإمنا أجزأته ألنه صليت يف وقتها على االنفراد 
ت مث يصلى الظهر بعدها قال الشافعيالذي لو صليت فيه وحدها أجزأ ولو بدأ فصلى العصر مث  :

 صلى الظهر أجزأت عنه العصر ألنه صالها يف وقتها 
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على االنفراد وكان عليه أن يصلي الظهر وأكره هذا له وإن كان جمزئا عنه قال الشافعي   وإذا كان  :
خى فإن فعل فجمع بني الظهر والعصر مث تكشف الغيم الغيم مطبقا يف السفر فهو كإطباقه يف احلضر يتأ

فعلم أنه قد كان افتتح الظهر قبل الزوال أعاد الظهر والعصر معا ألنه صلى كل واحدة منهما غري جمزئة 
 :الظهر قبل وقتها والعصر يف الوقت الذي ال جتزيء عنه فيه إال أن تكون الظهر قبلها جمزئةقال الشافعي

ا فكشف الغيم فعلم أنه صالها يف وقت العصر أجزأتا عنه ألنه كان له أن ولو كان تأخى فصالمه
ولو تكشف الغيم فعلم أنه صالمها بعد مغيب الشمس  :يصليهما عامدا يف ذلك الوقت قال الشافعي

ولو كان تأخى فعلم أنه صلى  :أجزأتا عنه ألن أقل أمرمها أن يكونا قضاء مما عليه قال الشافعي
يب الشمس واألخرى بعد مغيبها أجزأتا عنه وكان إحدامها مصالة يف وقتها وأقل أمر إحدامها قبل مغ

 :وهكذا القول يف املغرب والعشاء جيمع بينهما قال الشافعي :األخرى أن تكون قضاء قال الشافعي
ريد ولو كان مسافرا فلم يكن له يف يوم سفره نية يف أن جيمع بني الظهر والعصر وأخر الظهر ذا كرا ال ي

هبا اجلمع حىت يدخل وقت العصر كان عاصيا بتأخريها ال يريد اجلمع هبا ألن تأخريها إمنا كان له على 



إرادة اجلمع فيكون ذلك وقتا هلا فإذا مل يرد به اجلمع كان تأخريها وصالهتا متكنه معصية وصالهتا قضاء 
قال الشافعيوالعصر يف وقتها وأجزأتا عنه وأخاف املأمث عليه يف تأخري الظهر  ولو صلى الظهر وال  :

ينوى أن جيمع بينها وبني العصر فلما أكمل الظهر أو كان وقتها كانت له نية يف أن جيمع بينهما كان 
ذلك له ألنه إذا كان له أن ينوى ذلك على االبتداء كان له أن حيدث فيه نية يف الوقت الذي جيوز له فيه 

ن يسلم ومل ينو قبلها وال مع انصرافه اجلمع مث أراد اجلمع مل اجلمع ولو انصرف من الظهر وانصرافه أ
ولو كان أخر الظهر بال نية  :يكن له ألنه ال يقال له إذا انصرف جامع وإمنا يقال هو قال الشافعي

مجع وانصرف منها يف وقت العصر كان له أن يصلى العصر ألهنا وإن صليت صالة انفراد فإمنا صليت 
غريها وكذلك لو أخر الظهر عامدا ال يريد هبا اجلمع إىل وقت العصر فهو آمث يف  يف وقتها ال يف وقت

وإذا صليت الظهر والعصر يف وقت الظهر وواىل  :تأخريها عامدا وال يريد هبا اجلمع قال الشافعي
بينهما قبل أن يفارق مقامه الذي صلى فيه وقبل أن يقطع بينهما بصالة فإن فارق مقامه الذي صلى فيه 

 أو قطع بينهما 
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بصالة مل يكن له اجلمع بينهما ألنه ال يقال له أبدا جامع إال أن يكونا متواليني العمل بينهما ولو كان   
اإلمام واملأموم تكلما كالما كثريا كان له أن جيمع وإن طال ذلك به مل يكن له اجلمع وإذا مجع بينهما 

 وقت األوىل وينصرف ويصنع ما بدا له ألنه حينئذ يصلى اآلخرة يف وقت اآلخرة كان له أن يصلى يف
يف وقتها وقد روى يف بعض احلديث أن بعض من صلى مع النيب صلى اهلل عليه وسلم جبمع صلى معه 
املغرب مث أناخ بعضهم أباعرهم يف منازهلم مث صلوا العشاء فيما يرى حيث صلوا وإمنا صلوا العشاء يف 

فالقول يف اجلمع بني املغرب والعشاء كالقول يف اجلمع بني الظهر والعصر ال  :وقتها قال الشافعي
ولو نوى أن جيمع بني الظهر والعصر فصلى الظهر مث أغمى عليه مث  :خيتلفان يف شيء قال الشافعي

أفاق قبل خروج وقت الظهر مل يكن له أن يصلى العصر حىت يدخل وقتها ألنه حينئذ غري جامع بينهما 
لو نام أو سها أو شغل أو قطع ذلك بأمر يتطاول قال الشافعي وكذلك ومجاع هذا أن ينظر إىل  :



احلال اليت لو سها فيها يف الصالة فانصرف قبل إكماهلا هل يبىن لتقارب انصرافه فله إذا صنع مثل ذلك 
له أن  أن جيمع وإذا سها فنصرف فتطاول ذلك مل يكن له أن يبىن وكان عليه أن يستأنف فكذلك ليس

جيمع يف وقت ذلك إن كان يف مسجد أن ال خيرج منه يطيل املقام قبل توجههه إىل الصالة وإن كان يف 
  موضع مصاله ال يزايله وال يطيل قبل أن يعود إىل الصالة

 ID ' '    وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث
 مبثله 

  
بن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيههاومعاضدة الفراء وا   : أنه ملا ثبت    

  
جواز    سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :

  
عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها     
  

كم عند إرادة األيام وحدها كقولكهذا احل    صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :
  

مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها     
  

فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر     
  

على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  
  

ونقل أبو حيان أنه يقال    وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :
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باب صالة العذر    

قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل وال يكون ألحد أن جيمع بني صالتني يف وقت األوىل منهما إال يف  :
ة حبال خوف وال عذر غريه إال أن يكون مسافرا ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه مطر وال يقصر صال

وكذلك ال يكون له أن يصلى قاعدا إال  :وسلم صلى باخلندق حماربا فلم يبلغنا أنه قصر قال الشافعي
من مرض ال يقدر معه على القيام وهو يقدر على القيام إال يف حال اخلوف اليت ذكرت وال يكون له 

غريه أن يصلى قاعدا إال من قال الشافعيبعذر  وذلك أن الفرض يف املكتوبة استقبال القبلة والصالة  :
قائما فال جيوز غري هذا إال يف املواضع اليت دل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عليها وال يكون شيء 

ا قياسا عليه وتكون األشياء كلها مردودة إىل إصوهلا والرخص ال يتعدى هبا مواضعه  

باب صالة املريض    
قال اهلل عز وجل حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا هلل قانتني فقيل واهلل سبحانه وتعاىل  

رمحه اهلل تعاىل  :أعلم قانتني مطيعني وأمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالصالة قائما قال الشافعي
طيقا للقيام يف الصالة مل جيزه إال هو إال عندما ذكرت وإذا خوطب بالفرائض من أطاقها فإذا كان املرء م

وإذا مل يطق القيام صلى قاعدا وركع وسجد إذا أطاق الركوع والسجود  :من اخلوف قال الشافعي
أخربنا الشافعي قال أخربنا حيىي بن حسان عن محاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن 

أمر أبا بكر أن يصلى بالناس فوجد النيب صلى اهلل عليه وسلم خفة فجاء  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
فقعد إىل جنب أيب بكر فأم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أبا بكر وهو قاعد وأم أبا بكر الناس وهو 

قائم أخربنا الشافعي قال أخربنا عبد الوهاب الثقفي قال مسعت حيىي بن سعيد يقول حدثين ابن أيب 
أن عبيد بن عمري الليثي حدثه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس مليكة 

الصبح وأن أبا بكر كرب فوجد النيب صلى اهلل عليه وسلم بعض اخلفة فقام يفرج الصفوف قال وكان أبو 
ام املقدم إال بكر ال يلتفت إذا صلى فلما مسع أبو بكر احلس من ورائه عرف أنه ال يتقدم ذلك املق

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فخنس وراءه إىل الصف فرده رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مكانه 
 فجلس رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل جنبه وأبو 
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 بكر قائم حىت إذا فرغ أبو بكر قال أي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أراك أصبحت صاحلا وهذا  

يوم بنت خارجة فرجع أبو بكر إىل أهله فمكث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مكانه وجلس إىل 
جنب احلجر حيذر الناس الفنت وقال إين واهلل ال ميسك الناس على شيئا إين واهلل ال أحل إال ما أحل اهلل 

عمة رسول اهلل اعمال ملا يف كتابه وال أحرم إال ما حرم اهلل يف كتابه يا فاطمة بنت رسول اهلل وصفية 
ويصلى اإلمام قاعدا ومن خلفه قياما إذا أطاقوا  :عند اهلل فإين ال أغىن عنكما من اهلل شيئا قال الشافعي

القيام وال جيزى من أطاق القيام أن يصلى إال قائما وكذلك إذا أطاق اإلمام القيام صلى قائما ومن مل 
فعييطق القيام ممن خلفه صلى قاعدا قال الشا وهكذا كل حال قدر املصلى فيها على تأدية فرض  :

الصالة كما فرض اهلل تعاىل عليه صالها وصلى ما ال يقدر عليه كما يطيق فإن مل يطق املصلي القعود 
وأطاق أن يصلى مضطجعا صلى مضطجعا وإن مل يطق الركوع والسجود صلى مومئا وجعل السجود 
ذا كان بظهره مرض ال مينعه القيام ومينعه الركوع مل جيزه فإ :أخفض من إمياء الركوع قال الشافعي

إال أن يقوم وأجزأه أن ينحىن كما يقدر يف الركوع فإن مل يقدر على ذلك بظهره حىن رقبته فإن مل 
يقدر على ذلك إال بأن يعتمد على شيء اعتمد عليه مستويا أو يف شق مث ركع مث رفع مث سجد وإن مل 

ومأ إمياء وإن قدر على السجود على صدغه ومل يقدر عليه على جبهته طأطأ يقدر على السجود جلس أ
رأسه ولو يف شق مث سجد على صدغه وكان أقرب ما يقدر عليه من السجود مستويا أو على أي شقيه 

وال يرفع إىل جبهته شيئا  :كان ال جيزيه أن يطيق أن يقارب السجود حبال إال قاربه قال الشافعي
ه ال يقال له ساجد حىت يسجد مبا يلصق باألرض فإن وضع وسادة على األرض فسجد ليسجد عليه ألن

عليها أجزأه ذلك إن شاء اهلل تعاىل أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا الثقة عن يونس عن 
احلسن عن أمه قالت رأيت أم سلمة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم تسجد على وسادة من أدم من رمد 

ولو سجد الصحيح على وسادة من أدم الصقة باألرض كرهته له ومل أر عليه أن  :هبا قال الشافعي
وإن  :يعيد كما لو سجد على ربوة من األرض أرفع من املوضع الذي يقوم عليه مل يعد قال الشافعي

 قدر املصلى على الركوع ومل يقدر على القيام كان يف قيامه راكعا وإذا ركع 
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خفض عن قدر قيامه مث يسجد وإن مل يقدر على أن يصلى إال مستلقيا صلى مستلقيا يوميء إمياء قال   
وكل حال أمرته فيها أن يصلى كما يطيق فإذا أصاهبا ببعض املشقة احملتملة مل يكن له أن  :الشافعي

ما عليه يف القيام من قراءة أم يصلى إال كما فرض اهلل عليه إذا أطاق القيام ببعض املشقة قام فأتى ببعض 
القرآن وأحب أن يزيد معها شيئا وإمنا آمره بالقعود إذا كانت املشقة عليه غري حمتملة أو كان ال يقدر 
على القيام حبال وهكذا هذا يف الركوع والسجود ال خيتلف ولو أطاق أن يأتى بأم القرآن وقل هو اهلل 

أعطيناك الكوثر منفردا قائما ومل يقدر على صالة اإلمام ال يقرأ أحد وأم القرآن يف الركعة األخرى وإنا 
بأطول مما وصفت إال جالسا أمرته أن يصلي منفردا وكان له عذر باملرض يف ترك الصالة مع اإلمام ولو 
صلى مع اإلمام فقدر على القيام يف بعض ومل يقدر عليه يف بعض صلى قائما ما قدر وقاعدا ما مل يقدر 

ه إعادة ولو افتتح الصالة قائما مث عرض له عذر جلس فإن ذهب عنه مل جيزه إال أن يقوم وليست علي
فإن كان قرأ مبا جيزيه جالسا مل يكن عليه إذا قام أن يعيد قراءة وإن بقى عليه من قراءته شيء قرأ مبا 

يه أن يقرأ ما بقى بقى منها قاءما كأن قرأ بعض أم القرآن جالسا مث بريء فال جيزيه أن يقرأ جالسا وعل
قائما ولو قرأه ناهضا يف القيام مل جيزه وال جيزيه حىت يقرأه معتدال إذا قدر على القيام وإذا قرأ ما بقى 

قائما مث حدث له عذر فجلس قرأ ما بقى جالسا فإن حدثت له إفاقة قام وقرأ ما بقى قائما ولو قرأ 
له أن يركع حىت يعتدل قائما فإن قرأ قائما كان أحب قاعدا أم القرآن وشيئا معها مث أفاق فقام مل يكن 

إىل وإن مل يقرأ فركع بعد اعتداله قائما أجزأته ركعته وإذا ركع قبل أن يعتدل قائما وهو يطيق ذلك 
وسجد ألغى هذه الركعة والسجدة وكان عليه أن يقوم فيعتدل قائما مث يركع ويسجد وليس عليه إعادة 

وم فيقرأ مث يركع مث يسجد مل يعتد بالركعة اليت قرأ فيها وسجد فكان السجود قراءة فإن مل يفعل حىت يق
للركعة اليت قبلها وكانت سجدة وسقطت عنه إحدى الركعتني ولو فرغ من صالته واعتد بالركعة اليت 

مل يعتدل فيها قائما فإن ذكر وهو يف الوقت الذي له أن يبىن لو سها فانصرف قبل أن يكمل صالته كرب 
كع وسجد وسجد للسهو وأجزأته صالته وإن مل يذكر ذلك حىت خيرج من املسجد أو يطول ذلك ور



استأنف الصالة وهكذا هذا يف كل ركعة وسجدة وشيء من صلب الصالة أطاقه فإن مل يأت له كما 
أطاقه ولو أطاق سجدة فلم يسجدها وأومأ إمياء سجدها ما مل يركع الركعة اليت بعدها وإن مل يسجدها 

 وأومأ هبا وهو يطيق 
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سجودها مث قرأ بعدما ركع مل يعتد بتلك الركعة وسجدها مث أعاد القراءة والركوع بعدها ال جيزيه   
غري ذلك وإن ركع وسجد سجدة فتلك السجدة مكان اليت أطاقها وأوما به فقام فقرأ وركع ومل يعتد 

امها مكاهنا ومل يعتد بالثانية ألهنا سجدة قبل ركوع بتلك الركعة وكذلك لو سجد سجدتني كانت إحد
وإمنا جتزيء عنه سجدة مكان سجدة قبلها تركها أو فعل فيها ما ال جيزيه إذا سجد السجدة اليت بعدها 

على أهنا من صلب الصالة فأما لو ترك سجدة من صلب الصالة وأومأ هبا وهو يقدر عليها مث سجد 
و سجدة سهو ال يريد هبا صلب الصالة مل جتز عنه من السجدة اليت بعدها سجدة من سجود القرآن أ

وهكذا أم الولد واملكاتبة واملدبرة واألمة يصلني معا بغري قناع مث يعتقن  :ترك أو أومأ هبا قال الشافعي
قبل أن يكملن الصالة عليهن أن يتقنعن ويتممن الصالة فإن تركن القناع بعد ما ميكنهن أعدن تلك 

لو صلني بغري قناع وقد عتقن ال يعلمن بالعتق أعدن كل صالة صلينها بال قناع من يوم عتقن الصالة و
ولو كانت منهن مكاتبة عندها ما  :ألهنن يرجعن إىل أن حيطن بالعتق فريجعن إىل اليقني قال الشافعي

باألداء  تؤدى وقد حلت جنومها فصلت بال قناع كرهت ذلك هلا وأجزأهتا صالهتا ألهنا ال تعتق إال
وليس مبحرم عليها أن تبقى رقيقا وإمنا أرى أن حمرما عليها املطل وهي جتد األداء وكذلك إن قال ألمة 

له أنت حرة إن دخلت يف يومك هذه الدار فتركت دخوهلا وهي تقدر على الدخول حىت صلت بال 
قال هلا أنت حرة إن  قناع مث دخلت أو مل تدخل مل تعد صالهتا ألهنا صلتها قبل أن تعتق وكذلك لو

شئت فصلت وتركت املشيئة مث أعتقها بعد مل تعد تلك الصالة وإن أبطأ عن الغالم احللم فدخل يف 
صالة فلم يكملها حىت استكمل مخس عشرة سنة من مولده فأمتها أحببت له أن يستأنفها من قبل أنه 

غا ولو قطعها واستأنفها أجزأت عنه صار ممن يلزمه مجيع الفرائض يف وقت صالة فلم يصلها بكماهلا بال



ولو أهل باحلج يف هذه احلالة فاستكمل مخس عشرة سنة بعد فوت عرفة أو احتلم مضى يف حجه وكان 
عليه أن يستأنف حجا ألنه مل يكن ممن أدرك احلج يعمل عمله وهو من أهل الفرائض كلها ولو صام 

س عشرة أحببت أن يتم ذلك اليوم مث يعيده يوما من شهر رمضان فلم يكمله حيت احتلم أو استكمل مخ
ملا وصفت وال يعود لصوم قبله ألنه مل يبلغ حىت مضي ذلك اليوم وكذلك ال يعود لصالة صالها قبل 
بلوغه ألهنا قد مضت قبل بلوغه وكل صالة غري اليت تليها وكذلك كل صوم يوم غري الذي يليه وال 

فأما يف  يبني أن هذا عليه يف الصالة وال يف الصوم  
   
 

 104 :صفحة 
 

احلج فبني     
باب مجاع األذان    
قال اهلل تبارك وتعاىل وإذا ناديتم إىل الصالة اختذوها هزوا ولعبا وقال إذا نودى للصالة من يوم اجلمعة  

فاسعوا إىل ذكر اهلل فذكر اهلل عز وجل األذان للصالة وذكر يوم اجلمعة فكان بينا واهلل تعايل أعلم أنه 
راد املكتوبة باأليتني معا وسن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم األذان للمكتوبات ومل حيفظ عنه أحد أ

علمته أنه أمر باألذان لغري صالة مكتوبة بل حفظ الزهري عنه أنه كان يأمر يف العيدين املؤذن فيقول 
وقيام شهر رمضان فأحب  الصالة جامعة وال أذان إال ملكتوبة وكذلك ال إقامة فأما األعياد واخلسوف

إيل أن يقال فيه الصالة جامعة وإن مل يقل ذلك فال شيء على من تركه إال ترك األفضل والصالة على 
 اجلنائز وكل نافلة غري األعياد واخلسوف بال أذان فيها وال قول الصالة جامعة 

باب وقت األذان للصبح    
فيان بن عيينة عن الزهري عن سامل بن عبد اهلل بن عمر أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا س 

عن أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال إن بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت تسمعوا أذان ابن 
أم مكتوم أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن ابن شهاب عن سامل بن عبد اهلل أن 

هلل عليه وسلم قال إن بالال ينادي بليل فكلوا واشربوا حىت ينادى ابن أم مكتوم وكان رسول اهلل صلى ا



فالسنة أن يؤذن  :ابن أم مكتوم رجال أعمى ال ينادى حىت يقال له أصبحت أصبحت قال الشافعي
مل  للصبح بليل ليدجل املدجل ويتنبه النائم فيتأهب حلضور الصالة وأحب إيل لو أذن مؤذن بعد الفجر ولو

يفعل مل أر بأسا أن يترك ذلك ألن وقت أذاهنا كان قبل الفجر يف عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم وال 
يؤذن لصالة غري الصبح إال بعد وقتها ألين مل أعلم أحدا حكى عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه 

صالة بعد دخول وقتها إال  أذن له لصالة قبل وقتها غري الفجر ومل يزل املؤذنون عندنا يؤذنون لكل
الفجر وال أحب أن يترك األذان لصالة مكتوبة انفرد صاحبها أو مجع وال اإلقامة يف مسجد مجاعة كرب 

وال صغر وال يدع ذلك الرجل يف بيته وال سفره وأنا عليه يف مساجد اجلماعة العظام أحظ وإذا أراد 
وقتها فإن أذن هلا قبل دخول وقتها أعاد إذا  الرجل أن يكمل األذان لكل صالة غري الصبح بعد دخول

 دخل الوقت وإن 
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افتتح األذان قبل الوقت مث دخل الوقت عاد فاستأنف األذان من أوله وإن أمت ما بقى من األذان مث عاد   
الة إال يف إىل ما مضى منه قبل الوقت مل جيزئه وال يكمل األذان حىت يأتى به على الوالء وبعد وقت الص

الصبح ولو ترك من األذان شيئا عاد إىل ما ترك مث بىن من حيث ترك ال جيزيه غريه وكذلك كل ما قدم 
منه أو أخر فعليه أن يأيت به يف موضعه فلو قال يف أول األذان اهلل أكرب اهلل أكرب مث قال أشهد أن حممدا 

 اليت ترك مث قال أشهد أن ال أله إال اهلل أشهد أن رسول اهلل مث أكمل األذان أعاد فقال اهلل أكرب اهلل أكرب
حممدا رسول اهلل مرتني حىت يكمل األذان مث جيهر بشيء من األذان وخيافت بشيء منه مل تكن عليه 

إعادة ما وصفت به ألنه قد جاء بلفظ األذان كامال فال إعادة عليه كما ال يكون عليه إعادة ما خافت 
رآن فيه قال الشافعيمن القرآن فيما جيهر بالق ولو كرب مث قال حي على الصالة عاد فتشهد مث أعاد  :

حي على الصالة حىت يأتى على األذان كله فيضع كل شيء منه موضعه وما وضعه يف غري موضعه أعاده 
 يف موضعه 

باب عدد املؤذنني وأرزاقهم    



قال الشافعي  ني ألنا إمنا حفظنا أنه أذن لرسول رمحه اهلل تعاىل أحب أن يقتصر يف املؤذنني على اثن :
اهلل صلى اهلل عليه وسلم اثنان وال يضيق أن يؤذن أكثر من اثنني فان اقتصر يف األذان على واحد أجزأه 
وال أحب لالمام إذا أذن املؤذن األول أن يبطيء بالصالة ليفرغ من بعده ولكنه خيرج ويقطع من بعده 

اجب على اإلمام أن يتفقد أحوال املؤذنني ليؤذنوا يف أول وو :األذان خبروج اإلمام قال الشافعي
الوقت وال ينتظرهم باإلقامة وأن يأمرهم فيقيموا يف الوقت وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن وال يؤذن 
مجاعة معا وإن كان مسجدا كبريا له مؤذنون عدد فال بأس أن يؤذن يف كل منارة له مؤذن فيسمع من 

أن يكون املؤذنون متطوعني وليس لالمام أن يرزقهم وال واحدا منهم وهو يليه يف وقت واحد وأحب 
جيد من يؤذن له متطوعا ممن له أمانة إال أن يرزقهم من ماله وال أحسب أحدا ببلد كثري األهل يعوزه أن 
 جيد مؤذنا أمينا الزما يؤذن متطوعا فإن مل جيده فال بأس أن يرزق مؤذنا وال يرزقه إال من مخس اخلمس
سهم النيب صلى اهلل عليه وسلم وال جيوز له أن يرزقه من غريه من الفيء ألن لكله مالكا موصوفا قال 

وال جيوز له أن يرزقه من الصدقات شيء وحيل للمؤذن أخذ الرزق إذا رزق من حيث  :الشافعي
 وصفت أن يرزق وال حيل له أخذه من غريه بأنه رزق 
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قال الشافعي    يؤذن إال عدل ثقة لالشراف على عورات الناس وأماناهتم على املواقيت وإذا كان وال :
املقدم من املؤذنني بصريا بالوقت مل أكره أن يكون معه أعمى وإن كان األعمى مؤذنا منفردا ومعه من 

بعد  يعلمه الوقت مل أكره ذلك له فإن مل يكن معه أحد كرهته ألنه ال يبصر وال أحب أن يؤذن أحد إال
البلوغ وإن أذن قبل البلوغ مؤذن أجزأ ومن أذن من عبد ومكاتب وحر أجزأ وكذلك اخلصي اجملبوب 

واألعجمي إذا أفصح باإلذان وعلم الوقت وأحب إيل يف هذا كله أن يكون املؤذنون خيار الناس وال 
الصالة وإن أذن تؤذن امرأة ولو أذنت لرجال مل جيز عنهم أذاهنا وليس على النساء أذان وإن مجعن 

فأقمن فال بأس وال جتهر املرأة بصوهتا تؤذن يف نفسها وتسمع صواحبتها إذا أذنت وكذلك تقيم إذا 
أقامت وكذلك إن تركت اإلقامة مل أكره هلا من تركها ما أكره للرجال وإن كنت أحب أن تقيم وأذان 



مسع املؤذنني حوله أو مل يسمعهم وال الرجل يف بيته وإقامته سواء كهو يف غري بيته يف احلكاية وسواء أ
 أحب له ترك األذان وال اإلقامة وإن دخل مسجدا أقيمت فيه الصالة أحببت له أن يؤذن ويقيم يف نفسه 

باب حكاية األذان    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال أخربين عبد العزيز بن  

أيب حمذورة أن عبد اهلل بن حمرييز أخربه وكان يتيما يف حجر أيب حمذورة حني جهزه إىل عبد امللك ابن 
الشام قال فقلت أليب حمذوره أي عم إين خارج إىل الشام وإين أخشى أن أسأل عن تأذينك فأخربين قال 

فلقينا  نعم قال خرجت يف نفر فكنا يف بعض طريق حنني فقفل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من حنني
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف بعض الطريق فأذن مؤذن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالصالة 

عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فسمعنا صوت املؤذن وحنن متكئون فصرخنا حنكيه ونستهزيء به 
ديه فقال رسول اهلل صلى فسمع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الصوت فأرسل إلينا إىل أن وقفنا بني ي

اهلل عليه وسلم أيكم الذي مسعت صوته قد ارتفع فأشار القوم كلهم إيل وصدقوا فأرسل كلهم وحبسين 
فقال قم فأذن بالصالة فقمت وال شيء أكره إىل من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وال مما أمرين به 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم التأذين هو  فقمت بني يدي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فألقى علي
نفسه فقال قل اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل أكرب أشهد أن ال إله إال اهلل أشهد أن ال إله إال اهلل أشهد 

 أن حممدا رسول اهلل أشهد أن حممدا رسول اهلل مث قال يل ارجع وامدد من 
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إله إال اهلل أشهد أن ال إله إال اهلل أشهد أن حممدا رسول اهلل أشهد أن صوتك مث قال أشهد أن ال   
حممدا رسول اهلل حي على الصالة حي على الصالة حي على الفالح حي على الفالح اهلل أكرب اهلل أكرب 
ال إله إال اهلل مث دعاين حني قضيت التأذين فأعطاين صرة فيها شيء من فضة مث وضع يده على ناصية أيب 

حمذورة مث أمرها على وجهه مث من بني يديه مث على كبده مث بلغت يده سرة أيب حمذورة مث قال رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم بارك اهلل فيك وبارك عليك فقلت يا رسول اهلل مرين بالتأذين مبكة فقال قد 



لك كله حمبة للنيب أمرتك به فذهب كل شيء كان لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من كراهته وعاد ذ
صلى اهلل عليه وسلم فقدمت على عتاب ابن أسيد عامل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأذنت بالصالة 

عن أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ابن جريج فأخربين ذلك من أدركت من آل أيب حمذورة 
ن عبد امللك بن أيب حمذورة يؤذن كما على حنو مما أخربين ابن حمرييز وأدركت ابراهيم بن عبد العزيز ب

ومسعته حيدث عن أبيه عن ابن حمرييز عن أيب حمذورة عن النيب صلى  :حكى ابن حمرييز قال الشافعي
ومسعته يقيم فيقول اهلل أكرب اهلل أكرب أشهد أن  :اهلل عليه وسلم معىن ما حكى ابن جريج قال الشافعي

 حي على الصالة حي على الفالح قد قامت الصالة قد قامت ال إله إال اهلل أشهد أن حممدا رسول اهلل
الصالة اهلل أكرب اهلل أكرب ال إله إال اهلل وحسبتين مسعته حيكي اإلقامة خرب كما حيكى األذان قال 

واألذان واإلقامة كما حكيت عن آل أيب حمذورة فمن نقص منها شيئا أو قدم مؤخرا أعاد  :الشافعي
شيء منه يف موضعه واملؤذن األول واآلخر سواء يف األذان وال أحب التثويب  حىت يأيت مبا نقص وكل

يف الصبح وال غريها ألن أبا حمذورة مل حيك عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه أمر بالتثويب فأكره 
  الزيادة يف األذان وأكره التثويب بعده

 ID ' '   يايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الل
 إراهتما تغلب 

  
الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف     
  

ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه     
  

أفصح هذا إن ثبت   ما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن صمنا مخسة ك :  
  

ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه   .  
  

وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي    مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :
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باب استقبال القبلة باألذان    
قال الشافعي   وال أحب أن يكون املؤذن يف شيء من أذانه إال مستقبل القبلة ال تزول رمحه اهلل تعاىل :

قدماه وال وجهه عنها ألنه إيدان بالصالة وقد وجه الناس بالصالة إىل القبلة فإن رال عن القبلة ببدنه 
كله أو صرف وجهه يف األذان كله أو بعضه كرهته له ومل وال إعادة عليه وأحب أن يكون املؤذن على 

رة الصالة فإن أذن جنبا أو على غري وضوء كرهته له ومل يعد وكذلك آمره يف اإلقامة باستقبال طها
القبلة وأن يكون طاهرا فإن كان يف احلالني كالمها غري طاهر كرهته له وهو يف اإلقامة أشد ألنه يقيم 

ره أذانه جنبا فيصلى الناس وينصرف عنهم فيكون أقل ما صنع أن عرض نفسه للتهمة باالستخفاف وأك
ألنه يدخل املسجد ومل يؤذن له يف دخوله إال عابر سبيل واملؤذن غري عابر سبيل جمتار ولو ابتدأ باألذان 
طاهرا مث انتقضت طهارته بىن على أذانه ومل يقطعه مث تطهر إذا فرغ منه وسواء ما انتقضت به طهارته 

ىن على أذانه ولو استأنف كان أحب إيل يف أن يبىن جنابة أو غريها فإن قطعه مث تطهر مث رجع ب  

باب الكالم يف األذان    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل وأحب املؤذن أن ال يتكلم حىت يفرغ من أذانه فإن تكلم بني ظهراين  :

وما كرهت له من الكالم  :أذانه فال يعيد ما أذن به قبل الكالم كان ذلك الكالم ما شاء قال الشافعي
نت له يف اإلقامة أكره وإن تكلم يف اإلقامة مل يعد اإلقامة ولو كان بني كالمه يف كل يف األذان ك

واحدة منهما سكات طويل أحببت له أن يستأنف وإن مل يفعل فليس ذلك عليه وكذلك لو سكت يف 
كل واحدة منهما سكاتا طويال أحببت له استئنافه ومل أوجب عليه االستئناف ولو أذن بعض األذان مث 

ام أو غلب على عقله مث انتبه أو رجع إليه عقله أحببت أن يستأنف تطاول ذلك أو قصر وإن مل يفعل ن
بىن على أذانه وكذلك لو أذن يف بعض األذان فذهب عقله مث رجع أحببت أن يستأنف وإن بىن على 

أذانه قرب  أذانه كان له ذلك وإن كان الذي يؤذن غريه يف شيء من هذه احلاالت استأنف ومل ينب على
ذلك أو بعد فإن بىن على أذانه مل جيزه البناء عليه وال يشبه هذا الصالة يبىن اإلمام فيها على صالة إمام 



قبله ألنه يقوم يف الصالة فيتم ما عليه وهذا ال يعود فيتم األذان بعد فراغه وألن ما ابتدأ من الصالة كان 
ري مث التشهد ولو أذن بعض األذان أو كله مث ارتد أول صالته وال يكون بأول األذان شيء غري التكب

 أحببت أن ال يترك يعود ألذان وال يصلى بأذانه ويؤم غريه فيه فيؤذن أذانا مستأنفا 
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باب الرجل يؤذن ويقيم غريه    
قال الشافعي  ن من أذن رمحه اهلل تعاىل وإذا أذن الرجل أحببت أن يتوىل اإلقامة بشيء يروى فيه أ :

 أقام وذلك واهلل تعاىل أعلم أن املؤذن إذا عىن باألذان دون غريه فهو أوىل باإلقامة وإذا أقام 
باب اإلذان واإلقامة للجمع بني الصالتني والصلوات    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم بن حممد وغريه عن جعفر بن حممد عن أبيه عن  

اهلل يف حجة اإلسالم قال فراح النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل املوقت بعرفة فخطب الناس  جابر ابن عبد
اخلطبة األوىل مث أذن بالل مث أخذ النيب صلى اهلل عليه وسلم يف اخلطبة الثانية ففرغ النيب صلى اهلل عليه 

ر أخربنا الربيع قال وسلم من اخلطبة وبالل من األذان مث أقام بالل وصلى الظهر مث أقام وصلى العص
أخربنا الشافعي قال أخربنا حممد بن إمسعيل أو عبد اهلل ابن نافع عن ابن أيب ذئب عن ابن شهاب عن 

سامل عن أبيه أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربين ابن أيب فديك عن ابن أيب ذئب عن املقربي 
حبسنا يوم اخلندق عن الصالة حىت كان بعد  عن عبد الرمحن بن أيب سعيد عن أيب سعيد اخلدري قال

املغرب هبوى من الليل حىت كفينا وذلك قول اهلل عز وجل وكفى اهلل املؤمنني القتال وكن اهلل قويا عزيزا 
فدعا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالال فأمره فأقام الظهر فصالها فأحسن صالهتا كما كان يصليها 

الها كذلك مث أقام املغرب فصالها كذلك مث أقام العشاء فصالها كذلك يف وقتها مث أقام العصر فص
وهبذا كله  :أيضا قال وذلك قبل أن ينزل اهلل تعايل يف صالة اخلوف فرجاال أو ركبانا قال الشافعي

نأخذ وفيه داللة على أن كل من مجع بني صالتني يف وقت األوىل منهما أقام لكل واحدة منهما وأذن 
اآلخرة يقيم بال أذان وكذلك كل صالة صالها يف غري وقتها كما وصفت قال الشافعيلألوىل ويف  : 



ويف أن املؤذن مل يؤذن له صلى اهلل عليه وسلم حني مجع باملزدلفة واخلندق دليل على أن لو مل جيزيء 
وموجود يف  املصلي أن يصلي إال بأذان مل يدع النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يأمر باألذان وهو ميكنه قال

سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم إن كان هذا يف األذان وكان األذان غري الصالة أن يكون هذا يف اإلقامة 
هكذا ألهنا غري الصالة وقال النيب صلى اهلل عليه وسلم يف الصالة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا 

 ومن أدرك آخر الصالة فقد فاته أن حيضر أذانا 
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وإقامة ومل يؤذن لنفسه ومل يقم ومل أعلم خمالفا يف أنه إذا جاء املسجد وقد خرج اإلمام من الصالة   
كان له أن يصلي بال أذان وال إقامة فإن ترك رجل األذان واإلقامة منفردا أو يف مجاعة كرهت ذلك له 

وفرق من الصلوات وليست عليه إعادة ما صلى بال أذان وال إقامة وكذلك ما مجع بينه   

باب اجتزاء املرء بأذان غريه وإقامته وإن مل يقم له    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم بن حممد قال حدثين عمارة بن غزية عن حبيب بن  

عبد الرمحن عن حفص بن عاصم عن عمر بن اخلطاب قال مسع النيب صلى اهلل عليه وسلم رجال يؤذن 
ب فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم مثل ما قال فانتهى النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل الرجل وقد للمغر

قامت الصالة فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم انزلوا فصلوا فصلى املغرب بإقامة ذلك العبد األسود قال 
انه وإن كان أعرابيا أو فبهذا نأخذ ونقول يصلى الرجل بأذان الرجل مل يؤذن له وبإقامته وأذ :الشافعي
أسود أو عبدا أو غري فقيه إذا أقام األذان واإلقامة وأحب أن يكون املؤذنون كلهم خيار الناس إلشرافهم 

على عوراهتم وأمانتهم على الوقت أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا عبد الوهاب بن عبد 
لنيب صلى اهلل عليه وسلم قال املؤذنون أمناء املسلمني اجمليد الثقفي عن يونس بن عبيد عن احلسن أن ا

على صالهتم وذكر معها غريما وأستحب األذان ملا جاء فيه أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا 
إبراهيم بن حممد عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال األئمة 

ذنون أمناء فأرشد اهلل األئمة وغفر للمؤذنني أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا ضمناء واملؤ



مالك عن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد اخلدري قال له 
تك فإنه ال يسمع إين أراك حتب الغنم والبادية فإذا كنت يف غنمك أو باديتك فأذنت بالصالة فارفع صو

مدى صوتك جن وال إنس إال شهد لك يوم القيامة قال أبو سعيد مسعته من رسول اهلل صلى اهلل عليه 
فأحب رفع الصوت للمؤذن وأحب إذا اختذ املؤذن أن يتخذ صيتا وأن يتحرى  :وسلم قال الشافعي

وت أرق أن يكون حسن الصوت فإنه أحرى أن يسمع من ال يسمعه ضعيف الصوت وحسن الص
 لسامعه والترغيب يف رفع الصوت يدل على ترتيل األذان ألنه ال يقدر أحد على أن يبلغ غاية من 
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صوته يف كالم متتابع إال مترسال وذلك أنه إذا حذف ورفع انقطع فأحب ترتيل األذان وتبيينه بغري   
درج إدراجا ويبينها مع اإلدراج قال وكيفما متطيط وال تغن يف الكالم وال عجلة وأحب يف اإلقامة أن ت

 جاء باألذان واإلقامة أجزئا غري أن االحتياط ما وصفت 
باب الكالم يف األذان    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن نافع عن عبد اهلل بن عمر قال كان رسول اهلل  

باردة ذات ريح يقول أال صلوا يف قال الشافعيصلى اهلل عليه وسلم يأمر املؤذن إذا كانت ليلة  : 

وأحب لالمام أن يأمر هبذا إذا فرغ املؤذن من أذانه وإن قاله يف أذانه فال بأس عليه وإذا تكلم مبا يشبه 
هذا خلف األذان من منافع الناس فال بأس وال أحب الكالم يف األذان مبا ليست فيه للناس منفعة وإن 

لك إذا تكلم يف اإلقامة كرهته ومل يكن عليه إعادة إقامة تكلم مل يعد أذانا وكذ  

باب يف القول مثل ما يقول املؤذن    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيب  

ما يقول املؤذن أخربنا  سعيد اخلدري أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال إذا مسعتم النداء فقولوا مثل
الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان عن جممع بن حيىي قال أخربين أبو أمامة عن ابن شهاب أنه 
مسع معاوية يقول مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول إذا قال املؤذن أشهد أن ال إله إال اهلل قال 



ن حممدا رسول اهلل قال وأنا مث سكت أخربنا الربيع قال أخربنا أشهد أن ال إله إال اهلل وإذا قال أشهد أ
الشافعي قال أخربنا سفيان عن طلحة بن حيىي عن عمه عيسى ابن طلحة قال مسعت معاوية حيدث مثله 
عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا عبد اجمليد بن عبد العزيز عن 

قال أخربين عمرو بن حيىي املازين أن عيسى بن عمر أخربه عن عبد اهلل ابن علقمة بن وقاص ابن جريج 
قال إين لعند معاوية إذ أذن مؤذنه فقال معاوية كما قال مؤذنه حىت إذا قال حي على الصالة قال ال 

مث قال بعد ذلك ما حول وال قوة إال باهلل وملا قال حي على الفالح قال معاوية ال حول وال قوة إال باهلل 
 قال املؤذن مث قال مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول ذلك 
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أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال وحبديث معاوية نقول وهو يوافق حديث أيب سعيد اخلدري وفيه   
لصالة من قاريء أو فيحب لكل من كان خارجا من ا :تفسري ليس يف حديث أيب سعيد قال الشافعي
ذاكر أو صامت أو متحدث أن يقول كما يقول املؤذن ويف حي على الصالة حي على الفالح ال حول 
وال قوة إال باهلل ومن كان مصليا مكتوبة أو نافلة فأحب إىل أن ميضي فيها وأحب إذا فرغ أن يقول ما 

سدا للصالة إن شاء اهلل تعاىل أمرت من كان خارجا من الصالة أن يقوله وإن قاله مصل مل يكن مف
رمحه اهلل تعاىل قال اهلل عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد  :واالختيار أن ال يقوله قال الشافعي
فقيل واهلل سبحانه وتعايل أعلم أنه الثياب وهو يشبه ما قيل وقال رسول اهلل صلى اهلل  :قال الشافعي

س على عاتقه منه شيء فدل على أن ليس ألحد أن عليه وسلم ال يصلي أحدكم يف الثوب الواحد لي
يصلي إال البسا إذا قدر على ما يلبس وأمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بغسل دم احليض من الثوب 

والطهارة إمنا تكون يف الصالة فدل على أن على املرء ال يصلى إال يف ثوب طاهر وإذا أمر رسول اهلل 
سجد من جنس ألنه يصلى فيه وعليه فما يصلى فيه أوىل أن يطهر وقد صلى اهلل عليه وسلم بتطهري امل

تأول بعض أهل العلم قول اهلل عز وجل وثيابك فطهر قال طهر ثيابك للصالة وتأوهلا غريهم علي غري 
هذا املعىن واهلل تعاىل أعلم قال وال يصلي الرجل واملرأة إال متواريي العورة قال وكذلك إن صليا يف 



اهر أعادا فإن صليا ومها يقدران على مواراة عورهتما غري متواريي العورة أعادا علما حني ثوب غري ط
 :صليا أو مل يعلما يف الوقت أو غري الوقت من أمرته باإلعادة أبدا أمرته هبا بكل حال قال الشافعي

ه إىل وعورة الرجل ما دون سرت :وكل ما وارى العورة غري جنس أجزأت الصالة فيه قال الشافعي
ركبتيه ليس سرته وال ركبتاه من عورته وعلى املرأة أن تغطي يف الصالة كل بدهنا ما عدا كفها 

ووجهها ومن صلى وعليه ثوب جنس أو حيمل شيئا جنسا أعاد الصالة وإن صلى حيمل كلبا أو خنزيرا أو 
ك أو كثرية وإن صلى وهو مخرا أو دما أو شيئا من ميتة أو جلد ميتة مل يدبغ أعاد الصالة وسواء قليل ذل

حيمل حيا ال يؤكل حلمه غري كلب أو خنزير مل يعد حيه كان أو غري حيه وإن كان ميتة أعاد والثياب 
كلها على الطهارة حىت يعلم فيها جناسة وإن كانت ثياب الصبيان الذين ال يتوقون النجاسة وال يعرفوهنا 

 أو ثياب 
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رهم وسراويالهتم وقمصهم ليس منها شيء يعيد من صلى فيه الصالة حىت يعلم املشركني كلها أو أز  
أن فيه جناسة وهكذا البسط واألرض على الطهارة حىت تعلم جناسة وأحب إيل لو توقي ثياب املشركني 

كلها مث ما يلى سفلتهم منها مثل األزر والسراويالت فإن قال قائل ما دل على ما وصفت قال 
ا مالك بن أنس عن عامر ابن عبد اهلل بن الزبري عن عمرو بن سليم الزرقي عن أيب أخربن :الشافعي
قتادة األنصاري أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يصلى وهو حامل أمامة بنت أيب العاص قال 

 وثوب أمامة ثوب صيب  :الشافعي
باب كيف لبس الثياب يف الصالة    

قال الشافعي  ربنا مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهلل رمحه اهلل تعاىل أخ :
 :صلى اهلل عليه وسلم قال ال يصلني أحدكم يف الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء قال الشافعي
فاحتمل قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال يصلني أحدكم يف الثوب الواحد ليس على عاتقه منه 

ا واحتمل أن يكون ال جيزيه غريه فلما حكى جابر ما وصفت وحكت ميمونة عن شيء أن يكون اختيار



النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه كان يصلى يف ثوب واحد بعضه عليه وبعضه عليها دل ذلك على أنه صلى 
فيما صلى فيه من ثوهبا مؤتزرا به ألنه ال يستره أبدا إال مؤتزرا به إذا كان بعضه على غريه قال 

يالشافع فعلمنا أن هنيه أن يصلى يف الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء اختيارا وأنه جيزى  :
الرجل واملرأة كل واحد أن يصلى متوارى العورة وعورة الرجل ما وصفت وكل املرأة عورة إال كفيها 

رأة يف ووجهها وظهر قدميها عورة فإذا انكشف من الرجل يف صالته شيء مما بني سرته وركبته ومن امل
صالهتا شيء من شعرها قل أو كثر ومن جسدها سوى وجهها وكفيها وما يلي الكف من موضع 
مفصلها وال يعدوه علما أم مل يعلما أعادا الصالة معا إال أن يكون تنشكف بريح أو سقطة مث يعاد 

هي قال مكانه ال لبث يف ذلك فإن لبث بعدها قدر ما ميكنه إذا عاجله مكانه إعادته أعاد وكذلك 
ويصلى الرجل يف السراويل إذا وارى ما بني السرة والركبة واإلزار أستر وأحب منه قال وأحب إىل أن 

 ال يصلى إال وعلى عاتقه شيء عمامة أو غريها ولو حبال يضعه 
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باب الصالة يف القميص الواحد    
قال الشافعي  املخزومي وعبد العزيز بن حممد الدراوردي  رمحه اهلل تعاىل أخربنا العطاف بن خالد :

عن موسي بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أيب ربيعة عن سلمة بن األكوع قال قلت يا رسول 
إنا نكون يف الصيد أفيصلى أحدنا يف القميص الواحد قال نعم وليزره ولو بشوكة ولو مل جيد إال أن خيله 

ل وثياب القوم كانت صفاقا فإذا كان القميص صفيقا ال يشف عن وهبذا نقو :بشوكة قال الشافعي
البسه صلى يف القميص الواحد وزره أو خله بشيء أو ربطه لئال يتجاىف القميص فريى من اجليب 

عورته أو يراها غريه فإن صلى يف قميص أو ثوب معمول عمل القميص من جبة أو غريها غري مزرور 
خيالف الرجل يصلى متوشحا التوشح مانع للعورة أن ترى وخيالف  وهو :أعاد الصالة قال الشافعي

املرأة تصلى يف الدرع واخلمار واملقنعة واخلمار واملقنعة ساتران عورة اجليب فإن صلى الرجل يف قميص 
غري مزرور وفوقه عمامة أو رداء أو إزار يضم موضع اجليب حىت مينعه من أن ينكشف أو ما دونه إىل 



انكشف مل تر عورته أجزأته صالته وكذلك إن صلى حازما فوق عورته حببل أو خيط  العورة حىت لو
ألن ذلك يضم القميص حىت مينع عورة اجليب وإن كان القميص مزروزا ودون اجليب أو حذاءه شق له 

عورة كعورة اجليب مل جتزه الصالة فيه إال كما جتزيه يف اجليب وإن صلى يف قميص فيه خرق على 
عورة وإن قل مل جتزه الصالة وإن صلى يف قميص يشف عنه مل جتزه الصالة وإن صلى يف شيء من ال

قميص فيه خرق على غري العورة ليس لواسع ترى منه العورة أجزأته الصالة وإن كانت العورة ترى منه 
ار أو مل جتزه الصالة فيه وهكذا اخلرق يف اإلزار يصلى فيه وأحب أن ال يصلى يف القميص إال وحتته إز

سراويل أو فوقه سترة فإن صلى يف قميص واحد يصفه ومل يشف كرهت له وال يتبني أن عليه إعادة 
الصالة واملرأة يف ذلك أشد حاال من الرجل إذا صلت يف درع ومخار يصفها الدرع وأحب إىل أن ال 

  تصلى إال يف جلبات فوق ذلك وجتافيه عنها لئال يصفها الدرع
 ID ' '   ء يف ثبوت اهلا مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض  (ستة)

 الطرق املتقدمة 
  

للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف    مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :
  

غري صحيح وال فصيح    انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .
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ما يصلى عليه مما يلبس ويبسط  باب   

قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل صلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف منرة والنمرة صوف فال قال  :
وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أميا إهاب دبغ فقد طهر فال بأس أن يصلى يف جلود  :الشافعي

خلنزير ويصلى يف جلد كل ذكى يؤكل حلمه وإن مل امليتة والسباع وكل ذي روح إذا دبغ إال الكلب وا



يكن مدبوغا فأما ما ال يؤكل حلمه فذكاته وغري ذكاته سواء ال يطهره إال الدباغ وجلد الذكي حيل 
أكله وإن كان غري مدبوغ قال وما قطع من جلد ما يؤكل حلمه وما ال يؤكل حلمه فهو ميتة ال يطهره 

احلرير فمن صلى فيها منهم مل يعد ألهنا ليست بنجسة وإمنا تعبدوا إال الدباغ وأهنى الرجال عن ثياب 
بترك لبسها ال أهنا جنسة ألن أمثاهنا حالل وإن النساء يلبسنها ويصلني فيها وكذلك أهناهم عن لبس 

الذهب خواتيم وغري خواتيم ولو لبسوه فصلوا فيه كانوا مسيئني باللبس عاصني إن كانوا علموا بالنهي 
ليهم أعادة صالة ألنه ليس من األجناس أال ترى أن األجناس على الرجال والنساء سواء ومل يكن ع

 والنساء يصلني يف الذهب 
باب صالة العراة    

قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل وإذا غرق القوم فخرجوا عراة كلهم أو سلبوا يف طريق ثياهبم أو  :
ء صلوا فرادى ومجاعة رجاال وحدهم قياما احترقت فيه فلم جيد أحد منهم ثوبا وهم رجال ونسا

يركعون ويسجدون ويقوم إمامهم وسطهم ويغض بعضهم عن بعض وتنحى النساء فاستترن إن وجدن 
سترا عنهم فصلني مجاعة أمتهن إحداهن وتقوم وسطهن ويغض بعضهن عن بعض ويركعن ويسجدن 

ض ولني وجوههن عن الرجال حىت يصلني قياما كما وصفت فإن كانوا يف ضيق ال ستر بينهم من األر
إذا صلوا وىل الرجال وجوههم عنهن حىت يصلني كما وصفت وليس على واحد منهم إعادة إذا وجد 

ثوبا يف وقت وال غريه وإن كان مع أحدهم ثوب أمهم إن كان حيسن يقرأ فإن مل يكن حيسن يقرأ صلى 
ن أن يعريهم ثوبه فقد أساء وجتزيهم الصالة وحده مث أعار ملن بقى ثوبه وصلوا واحدا واحدا فإن امتنع م

وليس هلم مكابرته عليه وإن كان معه نساء فأن يعريه للنساء أوجب عليه ويبدأ هبن فإذا فرغن أعار 
الرجال فإذا أعارهم إياه مل يسع واحدا منهم أن يصلى وانتظر صالة غريه ال يصلى حىت يصلى البسا 

خاف ذهاب الوقت أو مل خيفه وإن كان معهم أو مع واحد منهم  فإن صلى وقد أعطاه إياه عريانا أعاد
ثوب جنس مل يصل فيه وجتزيه الصالة عريانا إذا كان ثوبه غري طاهر وإذا وجد ما يوارى به عورته من 

 ورق وشجر 
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وكذلك إن خيفصه عليه أو جلد أو غريه مما ليس بنجس مل يكن له أن يصلي حبال اال متوارى العورة   

مل جيد إال ما يوارى ذكره ودبره مل يكن له أن يصلي حىت يواريهما معا وكذلك إن مل جيد إال ما يواري 
أحدمها مل يكن له أن يصلى حىت يوارى ما وجد إىل مواراته سبيال وإذا كان ما يوارى أحد فرجيه دون 

ن الدبر حائل من إليتيه وكذلك اآلخر يوارى الذكر دون الدبر ألنه ال حائل دون الذكر يستره ودو
املرأة يف قبلها ودبرها وإذا كان هو وامرأته عرينانني أحببت إن وجد ما يواريها به أن يواريها ألن 

عورهتا أعظم حرمة من عورته وإن استأثر بذلك دوهنا فقد أساء وجتزئها صالهتا وإن مس ذكره ليستره 
يباشرا من وراء شيء ال يفضيان إليه أو مست فرجها لتستره أعاد الوضوء معا ولكن ل  

باب مجاع ما يصلى عليه وال يصلى من األرض    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل أخربنا ابن عيينة عن عمرو بن حيىي املازين عن أبيه أن رسول اهلل صلى  :

يف  وجدت هذا احلديث :اهلل عليه وسلم قال األرض كلها مسجد إال املقربة واحلمام قال الشافعي
 :كتايب يف موضعني أحدمها منقطع واآلخر عن أيب سعيد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال الشافعي

وهبذا نقول ومعقول أنه كما جاء يف احلديث ولو مل يبينه ألنه ليس ألحد أن يصلي على أرض جنسة ألنه 
احلمام ما كان مدخوال  املقربة خمتلطة التراب بلحوم املوتى وصديدهم وما خيرج منهم وذلك ميتة وإن

واملقربة املوضع الذي يقرب فيها العامة وذلك كما  :جيري عليه البول والدم واألجناسقال الشافعي
وصفت خمتلطة التراب باملوتى وأما صحراء مل يقرب فيها قط قرب فيها قوم مات هلم ميت مث مل حيرك القرب 

مل آمره يعيد ألن العلم حييط بأن التراب طاهر مل فلو صلى رجل إيل جنب ذلك القرب أو فوقه كرهته له و
خيتلط فيه شيء وكذلك لو قرب فيه ميتان أو موتى فإن غاب أمرها عن رجل مل يكن له أن يصلى فيها 

ألهنا على أهنا مقربة حىت يعلم أهنا ليست مبقربة وأن يكون حييط العلم أنه مل يدفن فيها قط قبل من دفن 
ألحد والذي ينجس األرض شيئان شيء خيتلط بالتراب ال يتميز منه شيء  فيها ومل ينبش أحد منهم

وشيء يتميز من التراب وما ال خيتلط من التراب وال يتميز منه متفرق فإذا كان جسدا خيتلط بالتراب 
ويعقل أنه جسد قائم فيه كلحوم املوتى وعظامهم وعصبهم وإن كان غري موجود لغلبة التراب عليه 

يف األرض اليت خيتلط هبا هذا ال يطهر وإن أىن عليه املاء وكذلك الدم واخلالء وما يف وكينونته كهو 
 معانيهما مما 
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لو انفرد كان جسدا قائما ومما يزال إن كان مستجسدا فيزول وينحى فيخلوا املوضع منه ما كان حتته   
اب نشفه أو األرض تنشفه وذلك مثل البول من تراب أو غريه حباله وشيء يكون كاملاء إذا خالط التر

واألرض تطهر من هذا بأن يصب عليه املاء حىت يصري ال يوجد  :واخلمر وما يف معناه قال الشافعي
رمحه اهلل تعاىل أخربنا إبراهيم بن حممد عن عبيداهلل  :وال يعقل فيها منه جسد وال لون قال الشافعي

ابن مغفل عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال إذا أدركتكم  بن طلحة بن كريز عن احلسن عن عبد اهلل
الصالة وأنتم يف أعطان اإلبل فاخرجوا منها فصلوا فإهنا جن من جن خلقت أال تروهنا إذا نفرت كيف 
 :تشمخ بآنافها وإذا أردكتكم الصالة وأنتم يف مراح الغنم فصلوا فيها فإهنا سكينه وبركه قال الشافعي

ه عندنا واهلل أعلم ما يعرف من مراح الغنم وأعطان اإلبل أن الناس يرحيون الغنم يف وهبذا نأخذ ومعنا
أنظف ما جيدون من األرض ألهنا تصلح على ذلك واإلبل تصلح على الدقع من األرض فمواضعها اليت 

واملراح والعطن امسان يقعان على موضع من األرض  :ختتار من األرض أدقعها وأوسخها قال الشافعي
ن مل يعطن ومل يروح إال اليسري منها فاملراح ما طابت تربته واستعملت أرضه واستذرى من مهب وإ

الشمال موضعه والعطن قرب البئر اليت تسقى منها اإلبل تكون البئر يف موضع واحلوض قريبا منها 
س أن فيصب فيه فيمأل فتسقى اإلبل مث تنحى عن البئر شيئا حىت جتد الواردة موضعا فذلك عطن لي

العطن مراح اإلبل اليت تبيت فيه نفسه وال املراح مراح الغنم اليت تبيت فيه نفسه دون ما قاربه ويف قول 
النيب صلى اهلل عليه وسلم ال تصلوا يف أعطان اإلبل فإهنا جن من جن خلقت دليل على أنه إمنا هنى عنها 

ن هذا الوادي فإنه واد به شيطان فكره كما قال صلى اهلل عليه وسلم حني نام عن الصالة اخرجوا بنا م
أن يصلى يف قرب الشيطان فكان يكره أن يصلي قرب اإلبل ألهنا خلقت من جن ال لنجاسة موضعها 
وقال يف الغنم هي من دواب اجلنة فأمر أن يصلى يف مراحها يعين واهلل تعاىل أعلم يف املوقع الذي يقع 

قال وال حيتمل احلديث معىن غريمها وهو مستغن بتفسري عليم اسم مراحها الذي ال بعر فيه وال بول 
حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم والدالئل عنه عن بعض هذا اإليضاح قال فمن صلي على موضع فيه 



بول أو بعر اإلبل أو غنم أو ثلط البقر أو روث اخليل أو احلمري فعليه اإلعادة ألن هذا كله جنس ومن 
وأكره له  صلى قربه فصالته جمزئة عنه  
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الصالة يف أعطان اإلبل وإن مل يكن فيها قذر لنهى النيب صلى اهلل عليه وسلم عنه فإن صلى أجزأه ألن   
النيب صلى اهلل عليه وسلم صلى فمر به شيطان فخنقه حىت وجد برد لسانه على يده فلم يفسد ذلك 

ان اإلبل ألهنا جن لقوله أخرجوا بنا من هذا الوادي صالته ويف هذا دليل على أنه هنيه أن يصلى يف أعط
فإنه واد به شيطان اختيار وليس ميتنع من أن تكون اجلن حيث شاء اهلل من املنازل وال يعلم ذلك أحد 
مع أن اإلبل نفسها إمنا تعمد يف الربوك إىل أقدع  :بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال الشافعي

إن كان غري دقع فحصته مبباركها ومترغها حىت تدقعه أو تقربه من اإلدقاع مكان جتده وإن عطنها و
وليس ما كان هكذا من مواضع االختيار من النظافة للمصليات فإن قال قائل فلعل أبوال اإلبل وما أكل 

حلمه وأبعاره ال تنجس فلذلك أمر بالصالة يف مراح الغنم قيل فيكون إذا هنيه عن الصالة يف أعطان 
ل ألن أبواهلا وأبعارها تنجس ولكنه ليس كما ذهبت إليه وال حيتمله احلديث قال الشافعياإلب فإن  :

ذهب ذاهب إىل أن أبوال الغنم ليست بنجسة ألن حلومها تؤكل قيل فلحوم اإلبل تؤكل وقد هنى عن 
واهلا حالل الصالة يف أعطاهنا فلو كان معىن أمره صلى اهلل عليه وسلم بالصالة يف مراحها على أن أب

  لكانت أبوال اإلبل وأبعارها حراما ولكن معناه إن شاء اهلل عز وجل على ما وصفنا
 ID ' '    ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت

 التاء مع 
  

يتقنون لفظ  سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال    
  

احلديث   .  
  



وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل    يتربصن بأنفسهن أربعة ) :
  

أشهر وعشرا     .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (
  

هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة     
  

القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال     
  

تعاىل   سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :
 ويقولون 

  
مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم   ) :وقال تعاىل ( يكون م ما   

  
ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم     :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (

  
 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
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باب استقبال القبلة    
الشافعي قال قال اهلل عز وجل وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا هبا يف أخربنا الربيع قال أخربنا  

ظلمات الرب والبحر وقال وعالمات وبالنجم هم يهتدون وقال لنبيه صلى اهلل عليه وسلم ومن حيث 
رمحه اهلل  :خرجت فول وجهك شطر املسجد احلرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شره قال الشافعي

وجل هلم البيت واملسجد فكانوا إذا رأوه فعليهم استقبال البيت ألن رسول اهلل  تعاىل فنصب اهلل عز



صلى اهلل عليه وسلم مستقبله والناس معه حوله من كل جهة ودهلم بالعالمات اليت خلق هلم والعقول 
اليت ركب فيهم على قصد البيت احلرام وقصد املسجد احلرام وهو قصد البيت احلرام فالفرض على كل 

فريضة أو نافلة أو على جنازة أو ساجد لشكر أو سجود قرآن أن يتحرى استقبال البيت إال يف  مصل
 حالني أرخص اهلل تعاىل فيهما سأذكرمها إن شاء اهلل تعاىل 

كيف استقبال البيت    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل واستقبال البيت وجهان فكل من كان يقدر على رؤية البيت ممن مبكة  :

سجدها أو منزل منها أو سهل أو جبل فال جتزيه صالته حىت يصيب استقبال البيت ألنه يدرك يف م
صواب استقباله مبعاينته وإن كان أعمى وسعه أن يستقبل به غريه البيت ومل يكن له أن يصلى وهو ال 

لصالة ألنه يرى البيت بغري أن يستقبله به غريه فإن كان يف حال ال جيد أحدا يستقبله به صلى وأعاد ا
على غري علم من أنه أصاب استقبال القبلة إذا غاب عنه بالدالئل اليت جعلها اهلل من النجوم والشمس 
والقمر واجلبال والرياح وغريها مما يستدل به أهل اخلربة على التوجه إىل البيت وإن كان بصريا وصلى 

 جيزه إال أن يعيد الصالة ألنه يرجع من ظن يف ظلمة واجتهد يف استقبال القبلة فعلم أنه أخطأ استبقاهلا مل
إىل إحاطة وكذلك إن كان أعمى فاستقبل به رجل القبلة مث علم خبري من يثق به أنه أخطأ هبط استقبال 
القبلة أعاد الصالة وإن صلى يف ظلمة حائلة دون رؤية البيت فاستقبل القبلة يف ظلمة أو استقبل به وهو 

الكعبة مل يكن عليهما إعادة ومها على الصواب إذا حيل دون رؤية البيت  أعمى مث شكا إهنما قد أخطآ
ومن كان يف موضع من مكة ال يرى منه البيت أو  :حىت يعلما أن قد أخطآ فيعيدان معا قال الشافعي

خارجا عن مكة فال حيل له أن يدع كلما أراد املكتوبة أن جيتهد يف طلب صواب الكعبة بالدالئل من 
شمس والقمر النجوم وال  
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واجلبال ومهب الريح وكل ما فيه عنده داللة على القبلة وإذا كان رجال خارجون من مكة   
فاجتهدوايف طلب القبلة فاختلف اجتهادهم مل يسع واحدا منهم أن يتبع اجتهاد صاحبه وإن رآه أعلم 



أخطأ باجتهاده األول فريجع إىل ما رآى  باالجتهاد منه حىت يدله صاحبه على عالمة يرى هو هبا أنه قد
هو لنفسه آخر إىل اتباع اجتهاد غريه ويصلى كل واحد منهم على جهته اليت رأى أن القبلة فيها وال 

يسع واحدا منهم أن يأمت بواحد إذا خالف اجتهاده اجتهاده قال فإذا كان فيهم أعمى مل يسعه أن يصلى 
ال يرى شيئا ووسعه أن يصلى حيث رأي له بعضهم فإن اختلفوا  إىل حيث رأي أن قد أصاب القبلة ألنه

عليه تبع آمنهم عنده وأصربهم وإن خالفه غري قال وإن صلى األعمى برأى نفسه أو منفردا كان يف 
 :السفر وحده أو هو وغريه كانت عليه إعادة كل ما صلى برأى نفسه ألنه ال رأى هلقال الشافعي

جل أو أمرأة أو عبد من املسلمني وكان بصريا وسعه أن يقبل قوله إذا وكل من دله على القبلة من ر
كان يصدقه وتصديقه أن ال يرى أنه كذبه قال وال يسعه أن يقبل داللة مشرك وإن رأى أنه قد صدقه 

وإذا أطبق الغيم ليال أو هنارا مل يسع رجال الصالة  :ألنه ليس يف موضع أمانة على القبلة قال الشافعي
هدا يف طلب القبلة إما جببل وإما ببحر أو مبوضع مشس إن كان يرى شعاعا أو قمر إن كان يرى إال جمت

له نورا أو موضع جنم أو مهب ريح أو ما أشبه هذا من الدالئل وأي هذا كان إذا مل جيد غريه أجزأه فإن 
ا وجد داللة غمى عليه كل هذا فلم يكن له فيه داللة صلى على األغلب عنده وأعاد تلك الصالة إذ

وقلما خيلو أحد من الداللة وإذا خال منها صلى على األغلب عنده وأعاد الصالة وهكذا إن كان أعمى 
منفودا أو حمبوسا يف ظلمة أو دخل يف حال ال يرى فيها داللة صلي على األغلب عنده وكانت عليه 

ن كان ال يصل إىل رؤية الداللةاإلعادة وال جتزيه صالة إال بداللة على وقت وقبلة من نفسه أو غريه إ   

 ID ' '    والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك
  :قوله تعاىل

  
 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  

  
وال يكاد يقدر عليه   .  
  

يف قوله صلى اهلل عليه وسلم وقال النووي    إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :
  

العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر     



  
كقوله اهلل تعاىل   لفأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقو (ومثانية أيام) : : 

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 
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فيمن استبان اخلطأ بعد االجتهاد    
أخربنا مالك عن عبد اهلل بن دينار عن عبد اهلل بن عمر قال بينما الناس بقباء يف صالة الصبح إذا آتاهم  

مر أن قال الشافعيآت فقال إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أ وإذا  :
غاب املرء عن البيت واملسجد احلرام الذي فيه البيت فاجتهد فرأى القبلة يف موضع فلم يدخل يف الصالة 
حىت رآها يف موضع آخر صلى حيث رأى آخرا ومل يسعه أن يصلى حيث رأى أوال وعليه اجتهاده حىت 

أى القبلة يف غريه فهذان وجهان أحدمها إن يدخل يف الصالة قال ولو افتتح الصالة على جتهاده مث ر
كانت قبلته مشرقا فغمت السماء سحابة أو أخطأ بداللة ريح أو غريه مث جتلت الشمس أو القمر أو 

النجوم فعلم أنه صلى مشرقا أومغربا مل يعتد مبا مضى من صالته وسلم واستقبل القبلة على ما بان له 
ول فإن الكعبة يف خالف املوضع الذي صلى إليه فهو إن مل يرجع ألنه على يقني من اخلطأ يف األمر األ

إىل يقني صواب عني الكعبة فقد رجع إىل يقني صواب جهتها وتبني خطأ جهته الىت صلى إليها فحكمه 
حكم من صلى حيث يرى البيت جمتهدا مث علم أنه أخطأ قال وكذلك إذا ترك الشرق كله واستقبل ما 

ى كل ما أخطأ يقينا أن يرجع إليه ويقني اخلطأ يوجد باجلهة وليس على من بني املشرق واملغرب وعل
أخطأ غري يقني عني أن يرجع إليه ومن رأى أنه حترف وهو مستيقن اجلهة فالتحرف ال يكون يقني خطأ 

وذلك أن يرى أنه قد أخطأ قريبا مثل أن تكون قبلته شرقا فاستقبل الشرق مث رأى قبلته منحرفة عن 
 استقبل ميينا أو يسارا وتلك جهة واحدة مشرقة مل يكن عليه إن صلى أن يعيد وال إن كان يف جهته اليت

صالة أن يلغى ما مضى منها وعليه أن ينحرف إىل اجتهاده اآلخر فيكمل صالته ألنه ملي رجع من يقني 



ن فيه أن يكون خطأ إىل يقني صواب جهة وال عني وإمنا رجع من اجتهاده بداللة إىل اجتهاد مبثلها ميك
اجتهاده األول أصوب من اآلخر غري أنه إمنا كلف أن يكون يف كل صالته حيث يدله اجتهاده على 

القبلة قال وهكذا إن رأى بعد االجتهاد الثاين وهو يف الصالة أنه احنرف قليال ينحرف إىل حيث يرى 
 يسعه غري ذلك وكذلك يف تكمل صالته واعتد مبا مضى فإن كان معه أعمى احنرف األعمى بتحرفه وال

املوضع الذي تنتقض فيه صالته بيقني خطأ القبلة تنتقض صالة األعمى معه إذا أعلمه فإن مل يعلمه ذلك 
يف مقامه فأعلمه إياه بعد أعاد األعمى وإن اجتهد بصري فتوجه مث عمى بعد التوجه فله أن ميضى على 

تكمل صالته فعليه أن خيرج من صالته ويستقبل هلا  جهته فإ استدار عنها بنفسه أو أداره غريه قبل أن
 اجتهادا 
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بغريه فإن مل جيد غريه صالها وأعادها مىت وجدد جمتهدا بصريا غريه وإن اجتهد جمتهد أو مجاعة فرأوا   
عه القبلة يف موضع فصلوا إليها مجاعة وأبصر من خلف اإلمام أن قد أخطأ وأن القبلة منحرفة عن موض

الذي توجه إليه احنرافا قريبا احنرف إليه فصلى لنفسه فإن كان يرى أن الرجل إذا كان خلف اإلمام مث 
خرج من إمامة اإلمام قبل أن يكمل اإلمام صالته وصار إماما لنفسه فصالته جمزية عنه بىن على صالته 

دت صالته عليه استأنف وإن كان يرى أنه مذ خرج إىل إمامة نفسه قبل فراغ اإلمام من الصالة فس
واالحتياط أن يقطع الصالة ويستقبل حيث رأى القبلة قال وهكذا كل من خلفه من أول صالته 

وآخرها ما مل خيرجوا من الصالة فإن كان اإلمام رأى القبلة منحرفة عن حيث توجه توجه إىل حيث 
ن حدث له منهم مثل رأيه رأى ومل يكن ألحد ممن وراءه أن يتوجه بتوجهه إال أن يرى مثل رأيه فم

توجه بتوجهه ومن مل ير مثل رأيه خرج من أمامته وكان له أن يبىن على صالته منفردا وإمنا خالف بني 
هذا واملسئلة األوىل أن اإلمام أخرة نفسه يف هذه املسألة من إمامتهم فال يفسد ذلك صالهتم حبال أال 

ريه بنو ألنه خمرج نفسه من اإلمامة الهم ويف ترى أنه لو أفسد صالة نفسه أو انصرف لرعاف أو غ
املسألة األوىل خمرجون أنفسهم من أمامته ال هو قال والقياس أن ال يكون لألولني بكل حال أن يبنوا 



على صالهتم معه ألن عليهم أن يفعلوا ما فعلوا وعليه إن يفعل ما فعل فثبوته على ما فعل قد يكون 
قول وإذا اجتهد الرجل يف القبلة فدخل يف الصالة مث شك ومل ير القبلة إخراجا لنفسه من اإلمامة وبه أ

يف غري اجتهاده األول مضي على صالته ألنه على قبلة ما مل ير غريها واإلمام واملأموم يف هذا سواء وإذا 
 اجتهد باألعمى فوجهه للقبلة فرأى القبلة يف غري اجلهة اليت وجه هلا مل يكن له أن يستقبل حيث رأى

ألنه ال رأى له وإن قال له غريه قد أخطأ بك الذي اجتهد لك فصدقه احنرف إىل حيث يقول له غريه 
وما مضي من صالته جمزيء عنه ألنه اجتهد به من له قبول اجتهاد قال وإذا حبس الرجل يف ظلمة 

عنده وحيث ال داللة بوجه من الوجوه وال دليل يصدقه فهو كاألعمى يتأخى ويصلي على أكثر ما 
ويعيد كل صالة صالها بال داللة وقد قيل يسع البصري إذا عميت عليه الداللة اجتهاد غريه فإن أخطأ به 

اجملتهد له القبلة فدله على جهة مشرقة والقبلة مغربة أعاد كل ما صلي وإن رأي أنه أخطأ به قريبا 
حاله تلك له إذا صدقه كاجتهاده منحرفا أحببت أن يعيد وإن مل يفعل فليس عليه إعادة ألن اجتهاده يف 

وهو يفارق األعمى يف هذا املوضع فلو أن  :كان لنفسه إذا مل يكن له سبيل إىل داللة قال الشافعي
 بصريا اجتهد ألعمى مث قال له غريه 
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اآلخر قد أخطأ بك فشرق والقبلة مغربة فلم يدر لعله صدق مل يكن عليه إعادة ألن خرب األول كخرب   
إذا كانا عنده من أهل الصدق وأيهما كان عنده من أهل الكذب مل يقبل منه قال والبصري إمنا يصلى 
بيقني أو اجتهاد نفسه ولو صلى رجل شاك ال يرى القبلة يف مضوع بعينه أعاد وال جتزئه الصالة حىت 

ه أن القبلة يف أحدمها يصلى وهو يرى القبلة يف موضع بعينه وكذلك لو اشتبه عليه موضعان فغلب علي
دون اآلخر فصلى حيث يراها فإن صلى وال يغلب عليه واحد منهما أعاد وكذلك لو افتتح على هذا 

 الشك مث رآها حيث افتتح فمضى على صالته أعاد ال جتزئه حىت يفتتحها حيث يراها 
باب احلالني اللذين جيوز فيهما استقبال غري القبلة    



قال الشافعي   تعاىل احلاالن اللذان جيوز فيهما استقبال غري القبلة قال اهلل عز وجل  وإذا رمحه اهلل :
ضربتم يف األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة إىل فلتقم طائفة منهم معك  اآلية قال 

ة فأمرهم اهلل خائفني حمروسني بالصالة فدل ذلك على أنه أمرهم بالصالة للجهة اليت وجههم هلا من القبل
وقال اهلل عز وجل حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى إىل ركبانا فدل إرخاصه يف أن يصلوا رجاال 

وركبانا على أن احلال اليت أذن هلم فيها بأن يصلوا رجال وركبانا من اخلوف غري احلال األوىل اليت 
ر الذي أذن هلم فيه أن أمرهم فيها أن حيرس بعضهم بعضا فعلمنا أن اخلوفني خمتلفان وأن اخلوف اآلخ

يصلوا رجاال وركبانا ال يكون إال أشد من اخلوف األول وذلك على أن هلم أن يصلوا حيث توجهوا 
مستقبلي القبلة وغري مستقبليها يف هذه احلال وقعودا على الدواب وقياما على األقدام ودلت على ذلك 

ئل عن صالة اخلوف قال يتقدم اإلمام وطائقة السنة أخربنا مالك عن نافع أن عبد اهلل بن عمر كان إذا س
مث قص احلديث وقال ابن عمر يف احلديث فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجاال وركبانا مستقبلي 

القبلة وغري مستقبليها قال مالك قال نافع ما أرى عبد اهلل ذكر ذلك إال عن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
هري عن سامل عن أبيه قال الشافعيوسلم وأخربنا عن ابن أيب ذئب عن الز وال جيوز يف صالة  :

مكتوبة استقبال غري القبلة إال عند إطالل العدو على املسلمني وذلك عند املسايفة وما أشبهها ودنو 
الزحف من الزحف فيجوز أن يصلوا الصالة يف ذلك الوقت رجاال وركبانا فإن قدروا على استقبال 

ث يقدرون وإن مل القبلة وإال صلوا مستقبلي حي  
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يقدروا على ركوع وال سجود أومؤوا إمياء وكذلك إن طلبهم العدو فأطلوا عليهم صلوا متوجهني   
على دواهبم يؤمئون إمياء وال جيوز هلم يف واحد من احلالني أن يصلوا على غري وضوء وال تيمم وال 

بتيمم وإن كان املاء قريبا ألنه حمول بينهم وبني املاء ينقصون من عدد الصالة شيئا وجيوز هلم أن يصلوا 
وسواء أي عدو أطل عليه أكفار أم لصوص أم أهل بغي أم سباع أم فحول إبل ألن كل ذلك خياف 

إتالفه وإن طلبهم العدو فنأوا عن العدو حىت مكنهم أن ينزلوا بال خوف أن يرهقوا مل يكن إال النزول 



وإن خافوا الرهق صلوا ركبانا وإن صلوا ركبانا يومئون ببعض الصالة مث والصالة باألرض إىل القبلة 
أمنوا العدو كان عليهم أن ينزلوا فيصلوا ما بقى من الصالة مستقبلى القبلة وأحب إيل لو استأنفوا 

الصالة باألرض ولبس هلم أن يقصروا الصالة يف شيء من هذه احلاالت إال أن يكونوا يف سفر يقصر يف 
صالة فإن كان املسلمون طاليب العدو فطلبوهم طلبا مل يأمنوا رجعة العدو عليهم فيه صلوا هكذا مثله ال

وإن كانوا إذا وقفوا عن الطلب أو رجعوا أمنوا رجعتهم مل يكن هلم إال أن ينزلوا فيصلوا ويدعوا الطلب 
ال تترك هلا الفريضة فال يكون هلم أن يطلبوهم ويدعو الصالة باألرض إذا أمكنهم ألن الطلب نافلة ف

وإمنا يكون ما وصفت من الرخصة يف الصالة يف شدة اخلوف ركبانا وغري مستقبلي القبلة إذا كان 
الرجل يقاتل املشركني أو يدفع عن نفسه مظلوما وال يكون هذا لفئة باغية وال رجل قاتل عاصيا حبال 

ذه احلال وكذلك إن خرج يقطع وعلى من صالها كذا وهو ظامل بالقتال إعادة كل صالة صالها هب
سبيل أو يفسد يف األرض فخاف سبعا أو مجال صائال صلي يوميء وأعاد إذا أمن وال رخصة عندنا 

  لعاص إذا وجد السبيل إىل أداء الفريضة حبال
 ID ' '    صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن

 العرب وال 
  

فيه إال جاهل غيبيتوقف    .  
  

والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب     احلذف كما حكاه  -
  

الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن     
  

يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم   كالم سيبويه كما  جواز الوجهني قد ثبت من :  
  

سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب   .  
  

وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله     



  
ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها    أنه ملا ثبت  :
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ية اليت جيوز فيها استقبال غري القبلة احلال الثان   

قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل ودلت سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على أن للمسافر إذا تطوع  :
راكبا أن يصلى راكبا حيث توجه قال وإذا كان الرجل مسافرا متطوعا راكبا صلى النوافل حيث 

ركوهبا محارا أو بعريا أو غريه وإذا أراد الركوع أو  توجهت به راحلته وصالها على أي دابة قدر على
السجود أومأ إمياء وجعل السجود أخفض من الركوع وليس له أن يصلى إىل غري القبلة مسافرا وال 
مقيما إذا كان غري خائف صالة وجبت عليه حبال مكتوبة يف وقتها أو فائتة أو صالة نذر أو صالة 

ذا فرقنا بني الرجل يوجب على نفسه الصالة قبل الدخول فيها فقلنا طواف أو صالة على جنازة قال وهب
ال جيزيه فيها إال ما جيزيه يف املكتوبات من القبلة وغريها وبني الرجل يدخل يف الصالة متطوعا مث زعمنا 

أنه غلط من زعم أنه إذا دخل فيها بال إجياب هلا فحكمها حكم الواجب وهو يزعم كما نزعم أنه ال 
اجبا لنفسه إال واجبا أوجبه على نفسه مسافرا إال اىل القبلة وأن املتطوع يصلى إىل غري القبلة يصلى و

أخربنا مالك عن عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر قال كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصلى على 
د بن يسار عن راحلته يف السفر حيثما توجهت به أخربنا مالك عن عمرو بن حيىي عن أيب احلباب سعي

ابن عمر أنه قال رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصلى على محار وهو متوجه إىل خيرب قال 
يعىن النوافل أخربنا عبد اجمليد عن ابن جريج قال أخربين أبو الزبري أنه مسع جابرا يقول رأيت  :الشافعي

فل يف كل جهة أخربنا حممد بن إمسعيل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو يصلى وهو على راحلته النوا
عن ابن أيب ذئب عن عثمان بن عبد اهلل بن سراقة عن جابر أن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف غزوة بين 

أمنار كان يصلى على راحلته متوجها قبل املشرق وإاذ كان املسافر ماشيا م جيزه أن يصلى حىت يتسقبل 



ى فإذا حضر ركوعه مل جيزه يف الركوع وال يف السجود إال أن القبلة فيكرب مث ينحرف إىل جهته فيمش
يركع ويسجد باألرض ألنه ال مؤنة عليه يف ذلك كهى على الراكب قال وسجود القرآن والشكر 

والوتر وركعتا الفجر نافلة فللراكب أن يومىء به إمياء وعلى املاشي أن يسجد به إذا أراد السجود وال 
صلى نافلة إال كما يصلى املكتوبة إىل قبلة وعلى األرض وما جتزيه الصالة يكون للراكب يف مصر أن ي
 عليه يف املكتوبة ألن أصل 
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فرض املصلني سواء إال حيث دل كتاب اهلل تعاىل أو سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه أرخص   
ا يصلى حيث توجهت به راحلته متطوعا هلم قال وسواء قصري السفر وطويله إذا خرج من املصر مسافر

كما يكون له التيمم يف قصري السفر وطويله ألنه يقع على كل اسم سفر وكذلك لو ركب حممال أو 
محارا أو غريه كان له أن يصلى حيث توجهت به مركبه وإن افتتح الصالة متطوعا راكبا مسافرا مث 

 إىل مصره وال موضع مقام له فكان عليه أن دخل املصر مل يكن له أن ميضى على صالته بعد أن يصري
ينزل فريكع ويسجد باألرض وكذلك إذا نزل يف قرية أو غريها مل يكن له أن ميضى على صالته وإن مر 
بقرية يف سفره ليست مصره وال يريد النزول هبا فهي من سفره وله أن ميضى فيها مصليا على بعريه وإن 

ية فسواء وال يكون له أن يصلى إال على األرض كما يصلى نزل يف سفره منزال يف صحراء أو قر
املكتوبة وإن افتتح الصالة على األرض مث أراد الركوب مل يكن له ذلك إال أن خيرج من الصالة اليت 

افتتح بإكماهلا بالسالم فإن ركب قبل أن يكملها فهو قاطع هلا وال يكون متطوعا على البعري حيت يفتتح 
عد فراقه النزول وكذلك إذا خرج ماشيا وإن افتتح الصالة على األرض مسافرا فأراد على البعري صالة ب

ركوب البعري مل يكن ذلك له حىت يركع ويسجد ويسلم فإن فعل قبل أن يصلى ويسلم قطع صالته 
وكذلك لو فعل مث ركب فقرأ مث نزل فسجد باألرض كان قاطعا لصالته ألن ابتداء الركوب عمل 

يعمله يف الصالة ولو افتتح الصالة راكبا فأراد النزول قبل أن يكمل الصالة وأن يكون  يطول ليس له أن
يف صالته كان ذلك له ألن النزول أخف يف العمل من الركوب وإذا نزل ركع على األرض وسجد ال 



جيزيه غريه فإذا نزل مث ركب قطع الصالة بالركوب كما وصفت بأنه كان عليه إذا نزل أن يركع 
على األرض وإذا افتتاح الصالة راكبا أو ماشيا فإن احنرفت به طريقه كان له أن ينحرف وهو  ويسجد

يف الصالة وإن احنرفت عن جهته حىت يوليها قفاه كله بغري طريق يسلكها فقد أفسد صالته إال أن تكون 
 قبلة فإن رجع مكانه القبلة يف الطريق اليت احنرف إليها ولو غبته ادبته أو نعس فوىل طريقه قفاه إىل غري

بىن على صالته وإن تطاول ساهيا مث ذكر مضى على صالته وسجد للسهو وإن ثبت وهو ال ميكنه أن 
ينحرف ذاكرا ألنه يف صالة فلم ينحرف فسدت صالته وإذا ركب فأراد افتتاح الصالة حيث توجهت 

حيث توجه مركبه فإن افتتاح الصالة به راحلته مل يكن عليه تأخي القبلة ألن له أن يتعمد أن جيعل قبلته 
وبعريه واقف قبل القبلة منحرفا عن طريقه افتتحها على القبلة ومضي على بعريه وإن افتتحها وبعريه 

 واقف على غري القبلة مل يكن له ذلك وال يفتتحها 
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غري القبلة فال يكون له أن اال وبعريه متوجه إىل القبلة أو طريق حني يفتتحها فأما وهو واقف على   
يفتتح الصالة وليس لراكب السفينة وال الرمث وال شيء مما يركب يف البحر أن يصلى نافلة حيث 

توجهت به السفينة ولكن عليه أن ينحرف إىل القبلة وإن غرق فتعلق بعود صلي على جهته يوميء إمياء 
قبلة ومل يعد ما صلى إىل قبله بتلك احلال فإن مث أعاد كل مكتوبة صالها بتلك احلال إذا صالها إىل غري 

قال قائل كيف يومي وال يعيد للضرورة ويصلى منحرفا عن القبلة للضرورة فيعيد قيل ألنه جعل 
 للمريض أن يصلى كيف أمكنه ومل جيعل له أن يصلى إىل غري قبلة مكتوبة حبال 

باب الصالة يف الكعبة    
قال الشافعي  نا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رمحه اهلل تعاىل أخرب :

دخل الكعبة ومع بالل وأسامة وعثمان بن طلحة قال ابن عمر فسألت بالال ما صنع رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم يف الكعبة قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن ميينه وثالثة أعمدة وراءه مث صلى قل 

تة أعمدة يومئذقال الشافعيوكان البيت على س فيصلى يف الكعبة النافلة والفريضة وأي الكعبة  :



استقبل الذي يصلى يف جوفها فهو قبلة كما يكون املصلى خارجا منها إذا استقبل بعضها كان قبلته ولو 
استقبل باهبا فلم يكن بني يديه شيء من بنياهنا يستره مل جيزه وكذلك إن صلى وراء ظهرها فلم يكن 

ني يديه من بنياهنا شيء يستره مل جيزه حينئذ ألن بناء الكعبة ليس بني يديه شيء يستره وإن بىن فوقها ب
ما يستر املصلى فصلى فوقها أجزأته صالته وإذا جاز أن يصلى الرجل فيها نافلة جاز أن يصلى فريضة 

ماعة خارج منها فأما وال موضع أطهر منها وال أويل بالفضل إال أنا حنب أن يصلى يف اجلماعة واجل
  الصالة الفائتة فالصالة فيها أحب إىل من الصالة خارجا منها وكل ما قرب منها كان أحب إىل مما بعد

 ID ' '   سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم  :جواز
 سيبويه وكما دلت 

  
لى األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل ع    
  

هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك    صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :
  

مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها     
  

ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة     
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باب النية يف الصالة    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل فرض اهلل عز وجل الصلوات وأبان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :

وجل منهن نافلة  عدد كل واحدة منهن ووقتها وما يعمل فيهن ويف كل واحدة منهن وأبان اهلل عز
وفرضا فقال لنبيه صلى اهلل عليه وسلم ومن الليل فتهحد به نافلة لك مث أبان ذلك رسول اهلل صلى اهلل 



عليه وسلم فكان بينا واهلل تعاىل أعلم إذا كان من الصالة نافلة وفرض وكان الفرض منها مؤقتا أن ال 
على املصلى يف كل صالة واجبة أن يصليها  وكان :جتزي عنه صالة إال بأن ينويها مصلياقال الشافعي

متطهرا وبعد الوقت ومستقبال للقبلة وينويها بعينها ويكرب فإن ترك واحدة من هذه اخلصال مل جتزه 
والنية ال تقوم مقام التكبري وال جتزيه النية إال أن تكون مع التكبري ال تتقدم التكبري  :صالهتقال الشافعي

 الصالة بنية مث عزبت عليه النية بنسيان أو غريه مث كرب وصلى مل جيزه هذه وال تكون بعده فلو قام إىل
الصالة وكذلك لو نوى صالة بعينها مث عزبت عنه نية الصالة اليت قام هلا بعينها وثبتت نيته على أداء 

بعينها صالة عليه يف ذلك الوقت إما صالة يف وقتها وإما صالة فائتة مل جتز هذه الصالة ألنه مل ينوها 
وهي ال جتزيه حىت ينويها بعينها ال يشك فيها وال خيلط بالنية سواها وكذلك لو فاتته صالة مل يدر أهي 

الظهر أو العصر فكرب ينوى الصالة الفائتة مل جتز عنه ألنه مل يقصد بالنية قصد صالة بعينها قال 
ها صلى الصلوات اخلمس ينوي وهلذا قلنا إذا فاتت الرجل صالة مل يدر أي صالة هي بعين :الشافعي
بكل واحدة منهن الصالة الفائتة له ولو فاتته صالتان يعرفهما فدخل يف إحدامها بنية مث شك فلم يدر 

أيتهما نوى وصلي مل جتزه هذه الصالة عن واحدة منها وال جتزيه الصالة حىت يكون على يقني من اليت 
مث عزبت عنه النية فصلي الصالة أجزأته دخلها ولو دخل يف صالة بعينها بنية  :نوى قال الشافعي

والنية جمزئة له وعزوب النية ال يفسدها إذا دخلها وهي جمزئة عنه إذا مل يصرف النية عنها ولو أن رجال 
دخل يف صالة بنية مث صرف النية إىل صالة غريها أو صرف النية إىل اخلروج منها وإن مل خيرج منها مث 

دت عليه وساعة ويصرف النية عنها تفسد عليه ويكون عليه إعادهتا وكذلك لو اعاد النية إليها فق فس
دخلها بنية مث حدث نفسه أيعمل فيها أم يدع فسدت عليه إذا أزال نيته عن املضي عليها حبال وليس 

كالذي نوى مث عزبت بنيته ومل يصرفها إىل غريه ألنه ليس عليه ذكر النية يف كل حني فيها إذا دخل هبا 
و كان مستيقنا أنه دخلها بنية مث شك هل دخلها بنية أم ال ول  
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مث تذكر قبل أن حيدث فيها عمال أجزأته والعمل فيها قراءة أو ركوع أو سجود ولو كان شكه هذا   
وقد سجد فرفع رأسه فسجد فيها كان هذا عمال وإذا عمل شيئا عم عملها وهو شاك ف نيته أعاد 

ذكر قبل أن يعمل بعملها شيئا أجزأته الصالة ولو دخل الصالة بنية مث صرف النية إىل صالة الصالة وإن 
غريها نافلة أو فريضة فتمت نيته على الصالة اليت صرفها إليها مل جتز عنه الصالة األوىل اليت دخل فيها 

ألنه مل يبتدئها وإن نواها  ينويها ألنه صرف النية عنها إيل غريها وال جتزيه الصالة اليت صرف إليها النية
ولو كرب ومل ينو صالة بعينها مث نواها مل جتزه ألنه قد دخل يف صالة مل يقصد قصدها بالنية ولو فاتته 

ظهر وعصر فدخل يف الظهر ينوي هبا الظهر والعصر مل جتزه صالته عن واحدة منهما ألنه مل حيض النية 
 للظهر وال للعصر ولو فاتته صالة ال يدر أي 

باب ما يدخل به يف الصالة من التكبري    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سعيد ابن سامل عن سفيان بن سعيد الثوري عن عبد اهلل  

بن حممد ابن عقيل عن حممد بن علي بن احلنيفة عن أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال مفتاح 
وحتليلها التسليم قال الشافعي الصالة الوضوء وحترميها الكبري فمن أحسن التكبري مل يكن داخال يف  :

الصالة إال بالتكبري نفسه والتكبري اهلل أكرب وال يكون داخال بغري التكبري نفسه ولو قال اهلل الكبري اهلل 
إال بالتكبري العظيم أو اهلل اجلليل أو احلمد هلل أو سبحان اهلل أو ما ذكر اهلل به مل يكن داخال يف الصالة 

نفسه وهو اهلل أكرب ولو قال اهلل أكرب من كل شيء وأعظم واهلل أكرب كبريا فقد كرب وزاد شيئا فهو 
داخل يف الصالة بالتكبري والزيادة نافلة وكذلك إن قال اهلل األكرب وهكذا التكبري وزيادة األلف والالم ال 

بلسانه ما كان وأجزأه وعليه أن يتعلم التكبري  حتيل معىن التكبري ومن مل حيسن التكبري بالعربية كرب
ولو أن رجال  :والقرآن والتشهد بالعربية فإن علم مل جتزه صالته إال بأن يأتى به بالعربيةقال الشافعي
عرف العربية وألسنة سواها فأتى بالتكبري نفسه بغري العربية مل يكن داخال يف الصالة إمنا جيزيه التكبري 

نه بالعربية فإذا أحسنها مل جيزه التكبري إال بالعربيةقال الشافعيبلسانه ما مل حيس فمن قال كلمة مما  :
وصفت أنه ال يكون داخال هبا يف الصالة أو أغفل التكبري فصلى فأتى على مجيع عمل الصالة منفردا أو 

التكبري مكانه إماما أو مأموما أعاد الصالة وإن ذكر بعد ما يصلى ركعة أو ركعتني أنه مل يكرب ابتدأ 
ينوي به تكبرية االفتتاح وألغى ما مضي من صالته ألنه مل يكن يف صالة وكان حني كرب داخال يف 

 الصالة وال أبايل أن ال يسلم ألنه مل يكن يف صالة وسواء كان يصلى وراء إمام أو 
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ء وإن زال فال شيء عليه وإن كان منفردا فإن كان منفردا فهو االستئناف وال يزول من موضعه إن شا  
مأموما فكذلك يبتديء التكبري مث يكون داخال يف الصالة من ساعته اليت كرب فيها وال ميضى يف صالة مل 

فإن كان مأموما فأدرك اإلمام قبل أن يركع أو  :يدخل فيها إذا مل يكرب للدخول فيها قال الشافعي
ة االفتتاح أجزأته وكان داخال يف الصالة وإن نوى هبا راكعا فكرب تكبرية واحدة فإن نوى هبا تكبري

تكبرية الركوع مل يكن داخال يف الصالة وإن كرب ال ينوي واحدة منهما فليس بداخل يف الصالة وإن 
كرب ينوي تكبرية االفتتاح وجعل النية مشتركة بني التكبري الذي يدخل به يف الصالة وغريه فإذا ذكر 

خل به يف الصالةة فاستأنف فكرب تكبرية ينوي هبا االفتتاح كان حينئذ داخال يف فيما ذكرت أنه ليس بدا
الصالة ألنه مل يكن يف صالة وإن ذكر فيما قلت هو فيه داخال يف نافلة وكرب ينوي املكتوبة مل يكن له 

كرب ونوى مكتوبة ألنه يف صالة حىت يسلم منها مث يدخل يف املكتوبة بتكبري بعد اخلروج من النافلة ولو 
املكتوبة وليس يف صالة وهو راكع مل جيزه وال جيزيه حىت يكرب قائما فإن كان مع اإلمام فأدركه قبل أن 

يرفع رأسه من ركوعه فقد أدرك الركعة وإن مل يدركه حىت يرفع رأسه من الركوع فقد فاتته تلك 
يف الصالة املكتوبة إال مبا وصفت الركعة قال ويكون عليه أن يكرب قائما ينوي املكتوبة وال يكون داخال 

وإن نقص من التكبري حرفا مل يكن داخال يف الصالة إال بإكماله التكبري قائما ولو أبقى من التكبري حفرا 
أتى به وهو راكع أو منحن للركوع أو غري قائم مل يكن داخال يف الصالة املكتوبة وكان داخال يف نافلة 

كمل التكبري وذلك مثل أن يقول اهلل أكرب ومل ينطق بالراء من التكبري حىت يقطع بسالم مث يعود قائما في
إال راكعا أو حيذف الراء فلم ينطق هبا مل يكن مكمال للتكبري وإن قال الكبري اهلل مل أره داخال يف الصالة 

عيد حىت هبذا وكذلك لو قرأ شيئا من القرآن ال جتزيه الصالة إال هبد قدم منه وأخر وأتى عليه رأيت أن ي
يأتى به متتابعا كما أنزل وإذا كان باملصلى خبل لسان حركه بالكبري ما قدر وبلغ منه أكثر ما يقدر 

عليه وأجزأه ذلك ألنه قد فعل الذي قد أطاق منه وليس عليه أكثر منه وسواء يف هذا األخرس ومقطوع 
د والذكر يف الصالة وأحب اللسان ومن بلسانه عارض ما كان وهكذا يصنع هؤالء يف القراءة والتشه



لالمام أن جيهر بالتكبري ويبينه وال ميططه وال حيذفه وللمأموم ذلك كله إال اجلهر بالتكبري فإنه يسمعه 
نفسه ومن إىل جنبه إن شاء ال جياوزه وإن مل يفعل ذلك اإلمام وال املأموم وأمسعاه أنفسهما أجزأمها وإن 

تكبريا جمزئا حىت يسمعاه أنفسهما وكل مصل من رجل أو امرأة  مل يسمعاه أنفسهما مل جيزمها وال يكون
 يف 
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التكبري سواء إال أن النساء ال جياوزن يف التكبري استماع أنفسهن وإن أمتهن إحداهن أحببت أن   
 تسمعهن وختفض صوتا عليهن فإذا كربن خفضن أصواهتن يف التكبري يف اخلفض والرفع 

ن القراءة باب من ال حيس   
  

وأقل فرض الصالة والتكبري يف اخلفض والرفع    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم بن حممد عن علي بن حيىي بن خالد عن أبيه عن  

رفاعة ابن مالك أنه مسع النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول إذا قام أحدكم إىل الصالة فليتوضأ كما أمره 
مث ليكرب فإن كان معه شيء من القرآن قرأ به وإن مل يكن معه شيء من القرآن فليحمد اهلل  اهلل تعاىل

وليكرب مث لريكع حىت يطمئن راكعا مث لريفع فليقم حىت يطمئن قائما مث يسجد حىت يطمئن ساجدا مث 
م بن لريفع رأسه فليجلس حىت يطمئن جالسا فمن نقص من هذا فإمنا ينقص من صالته أخربنا إبراهي

حممد قال أخربين حممد بن عجالن عن علي بن حيىي بن خالد عن أبيه عن رفاعة بن رافع قال جاء رجل 
يصلى يف املسجد قريبا من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مث جاء فسلم على النيب صلى اهلل عليه وسلم 

حو مما صلى فقال النيب فقال له النيب صلى اهلل عليه وسلم أعد صالتك فإنك مل تصل فعاد فصلى كن
صلى اهلل عليه وسلم أعد صالتك فإنك مل تصل فقال علمين يا رسول اهلل كيف أصلى قال إذا توجهت 
إىل القبلة فكرب مث اقرأ بأم القرآن وما شاء اهلل أن تقرأ فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك ومكن 

ترجع العظام إىل مفاصلها فإذا  ركوعك وامدد ظهرك فإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حىت
سجدت فمكن سجودك فإذا رفعت فاجلس على فخذك اليسرى مث اصنع ذلك يف كل ركعة وسجدة 



وهبذا كله نأخذ فأمر من مل حيسن يقرأ أن يذكر اهلل تعاىل فيحمده ويكربه  :حىت تطمئن قال الشافعي
يل على أنه إمنا خوطب بالقراءة من حيسنها وال جيزيه إذا مل حيسن يقرأ إال ذكر اهلل عز وجل ويف هذا دل

وكذلك خوطب بالفرائض من يطيقها ويعقلها وإذا مل حيسن أم القرآن وأحسن غريها مل جيزه أن يصلى 
بال قراءة وأجزأه يف غريها بقدر أم القرآن ال جيزيه أقل من سبع آيات وأحب إىل أن يزيد إن أحسن 

أم القرآن وآية وال يبني يل إن اقتصر على أم القرآن إن  وأقل ما أحب أن يزيد آية حىت تكون قدر
 أحسنها أو غريها وقدرها إن مل حيسنها أن عليه إعادة فإن مل حيسن 
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سبع آيات وأحسن أقل منهن مل جيزه إال أن يقرأ مبا أحسن كله إذا كان سبع آيات أو أقل فإن قرأ   
ل فيها سبع آيات إذا أحسنهن وسواء كان اآلي طواال أو قصارا ال بأقل منه أعاد الركعة اليت مل يكم

جيزيه إال بعدد آي أم القرآن وسواء كن يف سورة واحدة أو سور متفرقة ال جيزيه حىت يأتى بسبع آيات 
إذا أحسن سبعا أو مثانيا وكان أقل ما عليه أن يأتى بسبع آيات وإن مل حيسن سبعا ذكر اهلل عز وجل مع 

وال جيزيه إال أن يذكر اهلل بتعظيم فإذا جاء بشيء من ذكر اهلل تعاىل أجزأه مع ما حيسن وإمنا ما أحسن 
قلت هذا أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذ جعل عليه أن يذكر اهلل حني ال حيسن أم القرآن وإن مل 

يه أوجب من الذكر يأمره بصالة بال ذكر عقلت أنه إذا أحسن أم القرآن الذي هو سنة الصالة كان عل
غريه وإن مل حيسن الرجل أم القرآن مل جيز أن يؤم من حيسن أم القرآن فإن أمه مل جتز للمأموم صالته 

وأجزأت اإلمام فإذا أحسن أم القرآن ومل حيسن غريها مل أحب أن يؤم من حيسنها وأكثر منها وإن فعل 
فال يبني ىل أن يعيد من مل يزد عليها وال أحب فال يبني يل أن يعيد من صلى خلفه ألهنا إن انتهى إليها 

إال أن يزاد معها آية أو أكثر وجيوز أن يؤم من ال حيسن أم القرآن وال شيئا من القرآن من ال حيسن وال 
جيوز أن يؤم من ال حيسن أحدا حيسن شيئا من القرآن ومن أحسن شيئا من القرآن فهو أوىل بأن يؤم ممن 

ن سبع آيات فأم أو صلى منفردا ردد بعض اآلي حىت يقرأ به سبع آيات أو ال حيسن ومن أحسن أقل م
مثان آيات وإن مل يفعل مل أر عليه إعادة وال جيزيه يف كل ركعة إال قراءة ما أحسن مما بينه وبني أن قال 



ويف حديث رفاعة بن مالك عن النيب صلى اهلل عليه وسلم دليل على أن رسول اهلل صلى اهلل  :الشافعي
عليه وسلم علمه الفرض عليه يف الصالة دون االختيار فعلمه الوضوء وتكبرية االفتتاح قبل القراءة ومل 
يذكر أنه علمه القول بعد تكبرية االفتتاح قبل القراءة وال التكبري يف اخلفض والرفع وقول مسع اهلل ملن 

علمه القراءة فإن مل حيسن  محده وال رفع اليدين يف الصالة وال التسبيح يف الركوع والسجود وقد
فالذكر وعلمه الركوع والسجود واالعتدال من الركوع والسجود واجللوس يف الصالة والقراءة فلهذا 

قلنا من ترك افتتاح الصالة بعد تكبرية االفتتاح والتكبري يف اخلفض والرفع ورفع اليدين يف الركوع 
لس جلسة مل يأمره هبا يف الصالة فقد ترك االختيار والسجود وقول مسع اهلل ملن محده ربنا لك احلمد وجي

وليست عليه إعادة صالته وعلم رجال يف حديث ابن عجالن قراءة أم القرآن وقال ما شاء اهلل فجعل 
ذلك إىل القاريء فاحتمل أن يكون قراءة أم القرآن يف الصالة فرضا مع ما جاء فيها غري هذا مما يشبه 

عن غريها وال  أن يكون يدل على أهنا جتزي  
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جيزي غريها عنها وإن تركها وهو حيسن مل جتزه الصالة وإن ترك غريها كرهته له وال يبني يل أن عليه   
إعادة الصالة وهو قد حيتمل أن يكون الفرض على من أحسن القراءة قراءة أم القرآن وآية أو أكثر ألن 

ركعة آية لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم وما شاء اهلل معا فال أقل ما ينبغي أن يقرأ مع أم القرآن يف 
أحب ألحد أن يدع أن يقرأ مع أم القرآن يف ركعة آية وإن تركها كرهته له وال يبني يل أن عليه إعادة 
ملا وصفت وإن حديث عبادة وأيب هريرة يدالن على فرض أم القرآن وال داللة له فيهما وال يف واحد 

ض غريها معها قال الشافعيمنهما على فر والعمد يف ترك أم القرآن واخلطأ سواء يف أن ال جتزيء  :
ركعة إال هبا أو بشيء معها إال ما يذكر من املأموم إن شاء اهلل تعاىل ومن ال حيسن يقرؤها فلهذا قلنا إن 

لى اهلل عليه من مل حيسن يقرأ أجزأته الصالة بال قراءة وبأن الفرض على من علمه ومل يذكر النيب ص
وسلم اجللوس للتشهد إمنا ذكر اجللوس من السجود فأوجبنا التشهد والصالة على النيب صلى اهلل عليه 



وسلم على من أحسنه بغري هذا احلديث فأقل ما على املرء يف صالته ما وصفنا وأكمله ما حنن فيه 
 ذاكرون إن شاء اهلل تعاىل 

باب رفع اليدين يف التكبري يف الصالة    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سامل بن عبد اهلل عن أبيه  

قال رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا افتتح الصالة يرفع يديه حىت حتاذي منكبيه وإذا أراد أن 
افعييركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع وال يرفع بني السجدتني قال الش وقد روى هذا سوى  :

وهبذا نقول فنأمر كل مصل  :ابن عمر اثنا عشر رجال عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال الشافعي
إماما أو مأموما أو منفردا رجال أو امرأة أن يرفع يديه إذا افتتح الصالة وإذا كرب للركوع وإذا رفع رأسه 

حذو منكبيه ويثبت يديه مرفوعتني حىت يفرغ من الركوع ويكون رفعه يف كل واحدة من هذه الثالث 
من التكبري كله ويكون مع افتتاح التكبري ورد يديه عن الرفع مع انقضائه وال نأمره أن يرفع يديه يف 

شيء من الذكر يف الصالة اليت هلا ركوع وسجود إال يف هذه املواضع الثالث فإن كان بإحدى يدي 
ىت يبلغ حيث وصفت ويقدر على رفعها دون ذلك رفعها إىل املصلى علة ال يقدر على رفعها معها ح

حديث يقدر فإن كانت به علة ال يقدر على رفعها معها جماوزا ملنكبيه وال يقدر على االقتصار برفعها 
 على منكبيه وال مادوهنما فال يدع رفعهما وإن جاوز منكبيه 
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قال الشافعي   على أحد رفعني إما رفع دون منكبيه وإما رفع فوق  وإن كانت به علة يقدر معها :
منكبيه وال يقدر على رفعهما حذو منكبيه رفعهما فوق منكبيه ألنه قد جاء بالرفع كما أمر والزيادة 

وإن كانت إحدامها صحيحة واألخرى عليلة صنع بالعليلة ما وصفت  :شيء غلب عليه قال الشافعي
ن غفل فصلى بال رفع اليدين حيث أمرته به وحىت تنقضى واقتصر بالصحيحة على حذو منكبيه وإ

التكبرية اليت أمرته بالرفع فيها مل يرفعهما بعد التكبرية وال بعد فراغه من قول مسع اهلل ملن محده وال يف 
موضع غريه ألنه هيئة يف وقت فإذا مضى مل يوضع يف غريه وإن أغفله عند ابتداء التكبري وذكره قبل أن 



وكل ما قلت يصنعه يف التكبرية األوىل والتكبرية للركوع أمرته يصنعه يف قوله مسع اهلل ملن يقضيه رفع 
محده ويف قوله ربنا ولك احلمد وإن أثبت يديه بعد انقضاء التكبري مرفوعتني قليال فال يضره وال آمره به 

كبرية على جنازة ويرفع يديه يف كل ت :ورفع اليدين يف كل صالة نافلة وفريضة سواء قال الشافعي
خربا وقياسا على إنه تكبري وهو قائم ويف كل تكبري العيدين واالستسقاء ألن كل هذا تكبري وهو قائم 

وكذلك يرفع يديه يف التكبري لسجود القرآن وسجود الشكر ألهنما معا تكبري افتتاح وسواء يف هذا كله 
يرفع يديه ألنه يف ذلك كله يف موضع  صلى أو سجد وهو قائم أو قاعد أو مضطجع يوميء إمياء يف أن

قيام وإن ترك رفع اليدين يف مجيع ما أمرته به أو رفعهما حيث مل آمره يف فريضة أو نافلة أو سجود أو 
عيد أو جنازة كرهت ذلك له ومل يكن عليه إعادة صالة وال سجود لسهو عمد ذلك أو نسيه أو جهله 

ة يف عمل تركهاألنه هيئة يف العمل وهكذا أقول يف كل هيئ   

 ID ' '   على إرادة ما يتبعها وهو اليوم.  
  

ونقل أبو حيان أنه يقال    وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :
  

والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب     
  

تذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف الليايل فيضعف ال    
  

ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه     
  

أفصح هذا إن ثبت    صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :
  

كالم غريه وإال فليتوقف فيهثبت ذلك صرحيا من    .  
  

وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي    مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :
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باب افتتاح الصالة    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مسلم بن خالد وعبد اجمليد وغريمها عن ابن جريج عن  

ة عن عبد اهلل بن الفضل عن األعرج عن عبيد اهلل بن أيب رافع عن علي بن أيب طالب أن موسى ابن عقب
رسول اله صلى اهلل عليه وسلم قال بعضهم كان إذا اتبدأ الصالة وقال غريه منهم كان إذا افتتح الصالة 

قال وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض حنيفا وما أنا من املشركني إن صاليت ونكسي 
ياي وممايت هلل رب العاملني ال شريك له وبذلك أمرت وقال أكثرهم وأنا أول املسلمني قال ابن أيب وحم

رافع وشككت أن يكون أحدهم قال وأنا من املسلمني اللهم أنت امللك ال إله إال أنت سبحانك 
إال أنت  وحبمدك أنت ريب وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنيب فاغفر يل ذنويب مجيعها ال يغفرها

واهدين ألحسن األخالق ال يهدى ألحسنها إال أنت واصرف عين سيئها ال يصرف عين سيئها إال أنت 
لبيك وسعديك واخلري بيديك والشر ليس إليك واملهدى من هديت أنا بك وإليك ال منجى منك إال 

أخربنا إبراهيم بن  إليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال
حممد قال حدثين صفوان ابن سليم عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة قال كان رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وسلم إاذ قام إىل الصالة مث كرب قال وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض حنيفا وما أنا من 
هم أنت امللك ال إله إال أنت سبحانك املشركني وآيتني بعدها إيل قوله وأنا أول املسلمني مث يقول الل

اللهم وحبمدك أنت ريب وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنيب فاغفر يل ذنويب مجيعها ال يغفر 
الذنوب إال أنت واهدين ألحسن األخالق وال يهدى ألحسنها إال أنت واصرف عين سيئها ال يصرف 

س إليك واملهدى من هديت أنا بك وإليك ال عين سيئها إال أنت لبيك وسعديك واخلري بيديك والشر لي
وهبذا كله أقول  :منجى وال جمأل منك إال إليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك قال الشافعي
وآمر و أحب أن يأتى به كما يروى عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال يغادر منه شيئا وجيعل مكان 

ال فإن زاد فيه شيئا أو نقصه كرهته وال إعادة وال سجود للسهو وأنا أول املسلمني وأنا من املسلمني ق



وإن سها عنه حني يفتتح الصالة مث ذكر قبل أن يفتتح  :عليه عمد ذلك أو نسيه أو جهله قال الشافعي
القراءة أحببت أن يقول وإن مل يذكره حىت يفتتح القراءة مل يقله وال يقوله إال يف أول ركعة وال يقوله 

ا حبال وإن ذكره فيما بعده  
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قبل افتتاح القراءة وقبل التعوذ أحببت أن يقوله قال الشافعي   وسواء يف ذلك اإلمام واملأموم إذا مل  :
يفت املأموم من الركعة ما ال يقدر عليه فإن فاته منها ما يقدر على بعض هذا القول وال يقدر على 

يقضه يف ركعة غريها وإن كان خلف اإلمام فيما ال جيهر فيه ففاته بعضه أحببت أن يقوله وإن مل يقله مل 
من الركعة ما لو قاله مل يقرأ أم القرآن تركه وإن قال غريه من ذكر اهلل وتعظيمه مل يكن عليه فيه شيء 

 ويقول هذا يف الفريضة والنافلة  :إن شاء اهلل تعاىل وكذلك قال الشافعي
باب التعوذ بعد االفتتاح    

الشافعي قال  رمحه اهلل تعاىل قال اهلل عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهلل من الشيطان الرجيم  :
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قا أخربنا إبراهيم بن حممد عن سعد بن عثمان عن صاحل بن أيب صاحل 

الرجيم يف املكتوبة وإذا فرغ أنه مسع أبا هريرة وهو يؤم الناس رافعا صوته ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان 
وأيهما فعل الرجل أجزأه  :وكان ابن عمر يتعوذ يف نفسه قال الشافعي :من أم القرآن قال الشافعي

إن جهر أو أخفى وكان بعضهم يتعوذ حني يفتتح قبل أم القرآن وبذلك أقول وأحب أن يقول أعوذ 
لرجيم وأي كالم استعاذ به أجزأه ويقوله يف أول باهلل من الشيطان الرجيم وإذا استعاذ باهلل من الشيطان ا

ركعة وقد قيل إن قاله حني يفتتح كل ركعة قبل القراءة فحسن وال آمر به يف شيء من الصالة أمرت به 
يف أول ركعة وإن تركه ناسيا أو جاهال أو عامدا مل يكن عليه إعادة وال سجود سهو وأكره له تركه 

عة أن يقوله يف غريها وإمنا منعىن أن آمره أن يعيد أن النيب صلى اهلل عامدا وأحب إذا تركه يف أول رك
عليه وسلم علم رجال ما يكفيه يف الصالة فقال كرب مث اقرأ قال ومل يرو عنه أنه أمره بتعوذ وال افتتاح 

  فدل على أن افتتاح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اختيار وأن التعوذ مما ال يفسد الصالة إن تركه



 ID ' '    مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض  (ستة)ثبوت اهلاء يف
 الطرق املتقدمة 

  
للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف    مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :

  
غري صحيح وال فصيح    انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .

  
مجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع و    
  

سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ     
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باب القراءة بعد التعوذ أخربنا الربيع قال    
قال الشافعي   تعاىل وسن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يقرأ القاريء يف الصالة بأم رمحه اهلل :

القرآن ودل على أهنا فرض على املصلى إذا كان حيسن يقرؤها أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال 
أخربنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حممود بن ربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول اهلل صلى اهلل 

ه وسلم قال ال صالة ملن مل يقرأ فاحتة الكتاب أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان بن علي
عيينة عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال كل صالة 

نا الشافعي قال أخربنا سفيان عن مل يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج أخربنا الربيع قال أخرب
أيوب بن أيب متيمة عن قتادة عن أنس قال كان النيب صلى اهلل عليه وسلم وأبو بكر وعمر يستفتحون 

يعين يبدءون بقراءة أم القرآن قبل ما يقرأ بعدها واهلل تعاىل  :القراءة باحلمد رب العاملني قال الشافعي
على من صلى منفردا أو إماما أن يقرأ بأم القرآن يف كل  فواجب :أعلم ال يعين أهنم قال الشافعي



ركعة ال جيزيه غريها وأحب أن يقرأ معها شيئا آية أو أكثر وسأذكر املأموم إن شاء اهلل تعاىل قال 
وإن ترك من أم القرآن حرفا واحدا ناسيا أو ساهيا مل يعتد بتلك الركعة ألن من ترك منها  :الشافعي

أم القرآن على الكمال قال الشافعي حرفا ال يقال له قرأ بسم اهلل الرمحن الرحيم اآلية السابعة فإن  :
وبلغين أن ابن عباس رضي اهلل عنهما  :تركها أو بعضها مل جتزه الركعة اليت تركها فيها قال الشافعي

نا الربيع كان يقول إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يفتتح القراءة ببسم اهلل الرمحن الرحيم أخرب
قال أخربنا الشافعي قال أخربنا عبد اجمليد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال أخربين أيب عن سيعد بن 

جبري ولقد اتيانك سبعا من املثاين قال هي أم القرآن قال أيب وقرأها علي سعيد بن جبري حىت ختمها مث 
ي ابن عباس كما قرأهتا عليك مث قال بسم قال بسم اهلل الرمحن الرحيم اآلية السابعة قال سعد فقرأها عل

  .اهلل الرمحن الرحيم اآلية السابعة قال ابن عباس فذخرها لكم فما أخرجها ألحد قبلكم
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم بن حممد قال حدثين صاحل مولىي    
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أخربنا عبد اجمليد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال أخربين عبد  أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال  
اهلل بن عثمان ابن خثيم أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخربه أن أنس بن مالك أخربه قال صلى معاوية 

باملدينة صالة فجهر فيها بالقراءة فقرأ بسم اهلل الرمحن الرحيم ألم القرآن ومل يقرأ هبا للسورة اليت بعدها 
قضى تلك القراءة ومل يكرب حني يهوى حىت قضى تلك الصالة فلما سلم ناداه من مسع ذلك من  حىت

املهاجرين من كل مكان يا معاوية أسرقت الصالة أم نسيت فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم اهلل الرمحن 
  .الرحيم للسورة اليت بعد أم القرآن وكرب حني يهوى ساجدا

افعي قال أخربنا إبراهيم بن حممد قال حدثين عبد اهلل بن عثمان بن خثيم أخربنا الربيع قال أخربنا الش 
عن إمساعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه أن معاوية قدم املدينة فصلى هبم فلم يقرأ ببسم اهلل الرمحن 

الرحيم ومل يكرب إذا خفض وإذا رفع فناداه املهاجرون حني سلم واألنصار أن يا معاوية سرقت صالتك 



بسم اهلل الرمحن الرحيم وأين التكبري إذا خفضت وإذا رفعت فصلى هبم صالة أخرى فقال ذلك فيها أين 
  .الذي عابوا عليه

أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربين حيىي بن سليم عن عبد اهلل بن عثمان ابن خثيم عن  
صار مثله أو مثل معناه ال قال الشافعيإمساعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن معاوية واملهاجرين واألن : 

ويف األوىل أنه قرأ بسم اهلل الرمحن الرحيم يف أم القرآن ومل يقرأها يف السورة اليت بعدها فذلك زيادة 
حفظها ابن جريج وقوله فصلى هبم صالة أخرى حيتمل أن يكون أعاد وحيتمل أن تكون الصالة اليت 

  .تليها واهلل تعاىل إعلم
لربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مسلم بن خالد وعبد اجمليد عن ابن جريج عن نافع عن ابن أخربنا ا 

هذا أحب  :عمر أنه كان ال يدع بسم اهلل الرمحن الرحيم ألم القرآن وللسورة اليت بعدها قال الشافعي
  .إىل ألنه حينئذ مبتديء قراءة القرآن

قال الشافعي   الرمحن الرحيم وقرأ من احلمد هلل رب العاملني حىت خيتم وإن أغفل أن يقرأ بسم اهلل :
  .السورة كان عليه أن يعود فيقرأ بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني حىت يأيت على السورة

قال الشافعي  وال جيزيه أن يقرأ بسم اهلل الرمحن الرحيم بعد قراءة احلمد هلل رب العاملن وال بني  :
ىت يعود فيقرأ بسم اهلل الرمحن الرحيم مث يبتديء أم القرآن فيكون قد وضع كل ظهرانيها ح  
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حرف منها يف موضعه وكذلك لو أغفل فقرأ بسم اهلل الرمحن الرحيم مث قال مالك يوم الدين حىت   
ذلك لو أغفل يأتى على آخر السورة وعاد فقال احلمد هلل رب العاملني حىت يأتى على آخر السورة وك

احلمد فقط فقال هلل رب العاملني عاد فقرأ احلمد وما بعدها ال جيزيه غريه حىت يأتى هبا كما أنزلت ولو 
أجزت له أن يقدم منها شيئا عن موضعه أو يؤخره ناسيا أجزت له إذا نسى أن يقرأ آخر آية منها مث اليت 

لرحيم آخرها ولكن ال جيزى عنه حىت يأتى هبا تليها قبلها مث اليت تليها حىت جيعل بسم اهلل الرمحن ا
بكماهلا كما أنزلت ولو وقف فيها أو تعايا أو غفل فأدخل فيها آية أو آيتني من غريها رجع حىت يقرأ 



من حيث غفل أو يأتى هبا متوالية فإن جاء هبا متوالية مل يقدم منها مؤخرا وإمنا أدخل بينها آية من غريها 
متوالية وإمنا أدخل بينها ما له قراءته يف الصالة فال يكون قاطعا هلا به وإن وضعه  أجزأت ألنه قد جاء هبا

غري موضعه ولو عمد أن يقرأ منها شيئا مث يقرأ قبلها يكملها من القرآن غريها كان هذا عمال قاطعا هلا 
دة ما مضي منها وكان عليه أن يستأنفها ال جيزيه غريها ولو غفل فقرأ ناسيا من غريها مل يكن عليه إعا

ألنه معفو له عن النسيان يف الصالة إذا أتى على الكمال ولو نسى فقرأ مث ذكر فتم على قراءة غريها 
كان هذا قاطعا هلا وكان عليه أن يستأنفها ولو قرأ منها شيئا مث نوى أن يقطعها مث عاد فقرأ ما بقى 

إىل غريها ولكنه لو نوى قطعها وسكت شيئا أجزأته وال يشبه هذا نيته يف قطع املكتوبة نفسها وصرفها 
كان قاطعا هلا وكان عليه أن يسأنفها وعمد القطع هلا حىت يأخذ يف غريها أو يصمت فأما ما يتابعه 

  .قطعها حديث نفس موضوع عنه
قال الشافعي    .ولو بدأ فقرأ يف الركعة غريها مث قرأها أجزأت عنه :

ال أخربنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب وأىب سلمة ابن أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي ق 
عبد الرمحن أهنما أخرباه عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال إذا أمن اإلمام فأمنوا فإنه 
من وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب وكان النيب صلى اهلل عليه وسلم 

قول آمنيي .  
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك قال أخربنا مسى موىل أيب بكر عن أيب صاحل السمان  

عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال إذا قال اإلمام غري الغضوب عليهم وال الضالني 
دم من ذنبهفقولوا آمني فإنه من وافق قوله قول املالئكة غفر له ما تق .  

أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن    
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رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمني وقالت املالئكة يف السماء آمني فوافقت   
  .إحدامها األخرى غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه



قال الشافعي  فإذا فرغ اإلمام من قراءة أم القرآن قال آمني ورفع هبا صوته ليقتدى به من كان خلفه  :
فإذا قاهلا قالوها وأمسعوا أنفسهم وال أحب إن جيهروا هبا فإن فعلوا فال شيء عليهم وإن تركها اإلمام 

رك التكبري والتسليم مل يكن هلم قاهلا من خلفه وأمسعه لعله يذكر فيقوهلا وال يتركوهنا لتركه كما لو ت
تركه فإن مل يقلها وال من خلفه فال إعادة عليهم وال سجود للسهو وأحب قوهلا لكل من صلى رجل أو 

امرأة أو صيب يف مجاعة كان أو غري مجاعة وال يقال آمني إال بعد أم القرآن فإن مل يقل مل يقضها يف 
  .موضع غريه

قال الشافعي  لى أن ال بأس أن يسأل العبد ربه يف الصالة كلها يف الدين والدنيا وقول آمني يدل ع :
  .مع ما يدل من السنن على ذلك

قال الشافعي  ولو قال مع آمني رب العاملني وغري ذلك من ذكر اهلل كان حسنا ال يقطع الصالة  :
  .شيء من ذكر اهلل

  
باب القراءة بعد أم القرآن    

قال الشافعي  وأحب أن يقرأ املصلى بعد أم القرأن سورة من القرآن فإن قرأ بعض  رمحه اهلل تعاىل :
سورة أجزأه فإن اقتصر على أم القرآن ومل يقرأ بعدها شيئا مل ينب يل أن يعيد الركعة وال أحب ذلك له 

وأحب أن يكون أقل ما يقرأ مع أم القرآن يف الركعتني األوليني قدر أقصر سورة من القرآن مثل إنا 
الكوثر وما أشببها ويف األخريني أم القرآن وآية وما زاد كان أحب إىل ما مل يكن إماما فيثقل أعطيناك 

عليه قال وإذا أغفل من القرآن بعد أم القرآن شيئا أو قدمه أو قطعه مل يكن عليه إعادة وأحب أن يعود 
  فيقرأه وذلك أنه لو ترك قراءة ما بعد أم القرآن أجزأته الصالة وإذا قرأ

 ID ' '   احلديث.  
  

وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل    يتربصن بأنفسهن أربعة ) :
  

أشهر وعشرا     .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (
  

هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة     



  
ة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال القاعد    
  

تعاىل   سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :
 ويقولون 
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باب كيف قراءة املصلى    
قال الشافعي  وتعاىل لنبيه صلى اهلل عليه وسلم ورتل القرآن ترتيال قال  رمحه اهلل تعاىل قال اهلل تبارك :

وأقل الترتيل ترك العجلة يف القرآن عن اإلبانة وكلما زاد على أقل اإلبانة يف القراءة كان  :الشافعي
أحب إيل ما مل يبلغ أن تكون الزيادة فيها متطيطا وأحب ما وصفت لكل قاريء يف صالة وغريها وأنا له 

د استحبابا منه للقاريء يف غريه صالة فإذا أيقن املصلى أن مل يبق من القراءة شيء إال نطق يف املصلى أش
به أجزأته قراءته وال جيزئه أن يقرأ يف صدره القرآن ومل ينطق به لسانه ولو كانت بالرجل متتة ال تبني 

إماما وإن أم أجزأ إذا أيقن  معها القراءة أجزأته قراءته إذا بلغ منها ما ال يطيق أكثر منه وأكره أن يكون
أنه قد قرأ ما جتزئه به صالته وكذلك الفأفاء أكره أن يؤم فإن أم أجزأه وأحب أن ال يكون اإلمام آرت 

وال ألثغ وإن صلى لنفسه أجزأه واكره أن يكون اإلمام حلانا ألن اللحان قد حييل معاين القرآن فإن مل 
ه وإن حلن يف أم القرآن حلانا حييل معىن شيء منها مل أر صالته يلحن حلنا حييل معىن القرآن أجزأته صالت

جمزأه عنه وال عمن خلفه وإن حلن يف غريها كرهته ومل أر عليه إعادة ألنه لو ترك قراءة غري أم القرآن 
وأتى بأم القرآن رجوت أن جتزئه صالته وإذا أجزأته أجزأت من خلفه إن شاء اهلل تعاىل وإن كان حلنه 

لقرآن وغريهايف أم ا   



 ID ' '   وقال  (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم
 ما يكون م ) :تعاىل

  
ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم     :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (

  
حذف يف اآلية األوىل والثانية فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد  (وكنتم أزواجا ثالثة)    

  
والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل   :  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  

وال يكاد يقدر عليه   .  
  

ه صلى اهلل عليه وسلموقال النووي يف قول    إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :
  

العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر     
  

كقوله اهلل تعاىل    :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ومثانية أيام) :
وكل ةظوفحم قوقحال عيمج سومز .  

  
صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال     
  

يتوقف فيه إال جاهل غيب   .  
  

والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب     احلذف كما حكاه  -
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  للركوع وغريه باب التكبري 

أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن ابن شهاب عن علي بن احلسني قال كان رسول  
  .اهلل صلى اهلل عليه وسلم يكرب كلما خفض ورفع فما زالت تلك صالته حىت لقى اهلل تعاىل

أيب سلمة أن أبا هريرة كا يصلى أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن ابن شهاب عن  
هلم فيكرب كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال واهلل إين ألشبهكم صالة برسول اهلل صلى اهلل عليه 

  .وسلم
قال الشافعي  وال أحب ملصل منفردا وال إماما وال مأموما أن يدع التكبري للركوع والسجود والرفع  :

حلمد إذا رفع من الركوع ولو رفع رأسه من شيء مما واخلفض وقول مسع اهلل ملن محده وربنا لك ا
وصفت أو وضعه بال تكبري مل يكن عليه أن يكرب بعد رفع الرأس ووضعه وإذا ترك التكبري يف موضعه مل 

يقضه يف غريه قال أبو حممد الربيع بن سليمان فاتين من هذا املوضع من الكتاب ومسعته من البويطي 
  .وأعرفه من كالم الشافعي

قال الشافعي  وإذا أردا الرجل أن يركع ابتدأ بالتكبري قائما فكان فيه وهو يهوى راكعا وإذا أراد أن  :
يرفع رأسه من الركوع ابتدأ قوله مسع اهلل ملن محده رافعا مع الرفع قم قال إذا استوى قائما وفرغ من 

قائما مث هوى مع ابتدائه حىت  قوله مسع اهلل ملن محده ربنا ولك احلمد وإذا هوى ليسجد ابتدأ التكبري
ينتهي إىل السجود وقد فرغ من آخر التكبري ولو كرب وأمت بقية التكبري ساجدا مل يكن عليه شيء وأحب 

إىل أن ال يسجد إال وقد فرغ من التكبري فإذا رفع رأسه من السجود ابتدأ التكبري حىت يستوى جالسا 
ا وأمته وهو يهوى للسجود مث هكذا يف مجيع صالته وقد قضاه فإذا هوى ليسجد ابتدأ التكبري قاعد

ويصنع يف التكبري ما وصفت من أن يبينه وال ميططه وال حيذفه فإذا جاء بالتكبري بينا أجزأه ولو ترك 
التكبري سوى تكبرية االفتتاح وقوله مسع اهلل ملن محده مل يعد صالته وكذلك من ترك الذكر يف الركوع 

صفت بداللة الكتاب مث السنة قال اهلل عز وجل اركعوا واسجدوا ومل يذكر يف والسجود وإمنا قلت ما و



الركوع والسجود عمال غريمها فكانا الفرض فمن جاء مبا يقع عليه اسم ركوع أو سجود فقد جاء 
بالفرض عليه والذكر فيهما سنة اختيار وهكذا قلنا يف املضمضة واالستنشاق مع غسل الوجه قال 

سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رجال يصلى صالة مل حيسنها فأمره ورأى ر :الشافعي  
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باإلعادة مث صالها فأمره باإلعادة فقال له يا رسول اهلل علمين فعلمه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   
ذكرا يف الركوع والسجود والرفع والتكبري لالفتتاح وقال فإذا جئت هبذا فقد متت صالتك ومل يعلمه 

ركوع وال سجود وال تكبريا سوى تكبري االفتتاح ال قول مسع اهلل ملن محده فقال له فإذا فعلت هذا فقد 
متت صالتك وما نقصت منه فقد نقصت من صالتك فدل ذلك على أنه علمه ما ال جتزيء الصالة إال 

  .به وما فيه ما يؤديها عنه وإن كان االختيار غريه
  

كوع باب القول يف الر   

أخربنا الربيع قال أخربنا البويطي قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم بن حممد قال أخربين صفوان  
بن سليم عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة قال كان النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا ركع قال اللهم لك 

وبشري وما ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وأنت ريب خشغ لك مسعي وبصري وعظامي وشعر 
  .استقلت به قدمي هلل رب العاملني

أخربنا الربيع قال أخربنا البويطي قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مسلم بن خالد وعبد اجمليد أحسبه عن  
ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد اهلل بن الفضل عن عبد الرمحن األعرج عن عبيد اهلل بن أيب رافع 

لنيب صلى اهلل عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت عن علي بن أيب طالب أن ا
  .ولك أسلمت أنت ريب خشع لك مسعي وبصري وخمي وعظمي وما استقلت به قدمى هلل رب العاملني

أخربنا الربيع قال أخربنا البويطي قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان ابن عيينة وإبراهيم بن حممد عن  
سحيم عن إبراهيم بن عبد اهلل بن معبد عن أبيه عن ابن عباس عن النيب صلى اهلل عليه وسلم  سليمان بن



أنه قال أال إين هنيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه 
  .قال أحدمها من الدعاء وقال اآلخر فاجتهدوا فإنه قمن أن يستجاب

قال الشافعي  وال أحب ألحد أن يقرأ راكعا وال ساجدا لنهى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأهنما  :
موضع ذكر غري القراءة وكذلك ال أحب ألحد أن يقرأ يف موضع التشهد قياسا على هذا أخربنا الربيع 

ذئب عن  قال أخربنا البويطي قال أخربنا الشافعي قال أخربنا حممد بن امساعيل بن أيب فديك عن بن أيب
 إسحق بن يزيد اهلذيل عن عون بن عبد اهلل ابن عتبة بن مسعود أن 
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رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال سبحان يب العظيم ثالث مرات فقد مت   
ل ركوعه وذلك أدناه وإذا سجد فقال سبحان ريب األعلى ثالث مرات فقد مت سجوده وذلك أدناه قا

إن كان هذا ثابتا فإمنا يعىن واهلل تعاىل أعلم أدىن ما ينسب إىل كمال الفرض واالختيار معا  :الشافعي
ال كمال الفرض وحده وأحب أن يبدأ الراكع يف ركوعه أن يقول سبحان ريب العظيم ثالثا ويقول ما 

 عليه وسلم يف ركوع حكيت أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يقوله وكل ما قال رسول اهلل صلى اهلل
أو سجود أحببت أن ال يقصر عنه إماما كان أو منفردا وهو ختفيف ال تثقيل قال الربيع إىل ههنا انتهى 

  .مساعي من البويطي
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال وأقل كمال الركوع أن يضع كفيه على ركبتيه فإذا فعل فقد جاء  

ال يكون عليه إعادة هذه الركعة وإن مل يذكر يف الركوع لقول اهلل عز بأقل ما عليه يف الركوع حىت 
وجل اركعوا واسجدوا فإذا ركع وسجد فقد جاء بالفرض والذكر فيه سنة اختيار ال أحب تركها وما 

علم النيب صلى اهلل عليه وسلم الرجل من الركوع والسجود ومل يذكر الذكر فدل على أن الذكر فيه 
كان أقطع أو أشل إحدى اليدين أخد إحدى ركبتيه باألخرى وإن كانتا معا عليلتني سنة اختيار وإن 

بلغ من الركوع ما لو كان مطلق اليدين فوضع يديه على ركبتيه مل جياوزه وال جيزيه غري ذلك وإن كان 
ه صحيح اليدين فلم يضع يديه على ركبتيه فقد أساء وال شيء عليه إذا بلغ من الركوع ما لو وضع يدي



على ركبتيه مل جياوزه إذا ترك وضع يديه على ركبتيه وشك يف أنه مل يبلغ من الركوع ما لو وضع يديه 
وكمال الركوع أن يضع يديه على ركبتيه  :على ركبتيه مل جياوزه مل يعتد هبذه الركعةقال الشافعي

يكون مستويا يف ذلك  وميد ظهره وعنقه وال خيفض عنقه عن ظهره وال يرفعه وال جياىف ظهره وجيتهد أن
كله فإن رفع رأسه عن ظهره أو ظهره عن رأسه أو جاىف ظهره حىت يكون كاحملدودب كرهت ذلك له 

وال أعادة عليه ألنه قد جاء بالركوع والركوع يف الظهر ولو بلغ أن يكون راكعا فرفع يديه فلم يضعهما 
اإلمام راكعا فركع قبل أن يرفع اإلمام على ركبتيه والغريمها مل تكن عليه إعادة ولو أن رجال أدرك 

ظهره من الركوع أعتد بتلك الركعة ولو مل يركع حىت يرفع اإلمام ظهره من الركوع مل يعتد بتلك 
الركعة وال يعتد هبا حىت يصري راكعا واإلمام راكع حباله ولو ركع اإلمام فاطمأن راكعا مث رفع رأسه من 

أنه قد زايل الركوع إىل حال ال يكون فيها تام الركوع مث عاد  الركوع فاستوى قائما أو مل يستو إال  
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فركع ليسبح فأدركه رجل يف هذه احلال راكعا فركع معه مل يعتد هبذه الركعة ألن اإلمام قد أكمل   
 رفع الركوع أوال وهذا ركوع ال يعتد به من الصالة قال الربيع وفيه قول آخر أنه إذا ركع ومل يسبح مث

رأسه مث عاد فركع ليسبح فقد بطلت صالته ألن ركوعه األول كان متاما وإن مل يسبح فلما عاد فركع 
  .ركعة أخرى ليسبخ فيها كان قد زاد يف الصالة ركعة عامدا فبطلت صالته هبذا املعىن

قال الشافعي  مام رأسه مث وإذا ركع الرجل مع اإلمام مث رفع قبل اإلمام فأحب أن يعود حىت يرفع اإل :
يرفع برفعه أو بعده وإن مل يرفع وقد ركع مع اإلمام كرهته له ويعتد بتلك الركعة ولو ركع املصلى 
فاستوى راكعا وسقط إىل األرض كان عليه أن يقوم حىت يعتدل صلبه قائما ومل يكن عليه أن يعود 

طجعا أو فيما بني ذلك لركوع ألنه قد ركع ولو أدركه رجل بعد ما ركع وسقط راكعا باركا أو مض
مل يزل عن الركوع فركع معه مل يعتد بتلك الركعة ألنه راكع يف حني ال جيزي فيه الركوع أال ترى أنه 
لو ابتدأ الركوع يف تلك احلال مل يراكعا ألن فرضه أن يركع قائما ال غري قائم ولو عاد فقام راكعا كما 

تلك الركعة ألنه قد خرج من الرجوع األول حني هو فأدركه رجل فركع معه يف تلك احلال مل جتزه 



زايل القيام واستأنف ركوعا غري األول قبل سجوده وإذا كان الرجل إماما فسمع حس رجل خلفه مل 
يقم راكعا له وال حيبسه يف الصالة شيء انتظارا لغريه وال تكون صالته كلها إال خالصا هلل عز وجل ال 

ل وعزيريد باملقام فيها شيئا إال هو ج .  
  

 ID ' '    الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري
 فينبغي أن 

  
يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم    جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :

  
سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب   .  
  

لكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله وطعن بعضهم يف حكاية ا    
  

ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها    أنه ملا ثبت  :
  

جواز    سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :
  

تغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال ل    
  

هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك    صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :
  

مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها     
  

اء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر فيدل عليه بامسها سو    
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باب القول عند رفع الرأس من الركوع    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال ويقول اإلمام واملأموم واملنفرد عند رفعهم رءوسهم من الركوع  

ئلها أتبعها فقال ربنا ولك احلمد وإن شاء قال اللهم ربنا لك احلمد مسع اهلل ملن محده فإذا فرغ منها قا
ولو قال لك احلمد ربنا اكتفى والقول األول اقتداء مبا أمر به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أحب إيل 

ولو قال من محد اهلل مسع له مل أر عليه إعادة وأن يقول مسع اهلل ملن محده أخربنا الربيع قال أخربنا 
الشافعي قال أخربنا عبد اجمليد بن أيب رواد ومسلم بن خالد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد 

اهلل بن الفضل عن عبد الرمحن األعرج عن عبيداهلل بن أيب رافع عن علي بن أيب طالب أن رسول اهلل 
ربنا لك احلمد ملء  صلى اهلل عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع يف الصالة املكتوبة قال اللهم

السموات وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعد وإن مل يزد على أن يركع ويرفع ومل يقل شيئا 
  .كرهت ذلك له وال إعادة عليه وال سجود سهو

  
باب كيف القيام من الركوع    
لي بن حيىي أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم بن حممد عن حممد بن عجالن عن ع 

عن رفاعة ابن رافع أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال لرجل فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك 
  .ومكن لركوعك فإذا رفعت فأقم صلبك وأرفع رأسك حىت ترجع العظام إىل مفاصلها
قال الشافعي  أن وال جيزى مصليا قدر على أن يعتدل قائما إذا رفع رأسه من الركوع شيء دون  :

 :يعتدل قائما إذا كان ممن يقدر على القيام وما كان من القيام دون اإلعتداو مل جيزئه قال الشافعي
ولو رفع رأسه فشك أن يكون اعتدل مث سجد أو طرحه شيء عاد فقام حىت يعتدل ومل يعتد بالسجود 

ل فعرضت له علة حيت يعتدل قائما قبله وإن مل يفعل مل يعتد بتلك الركعة من صالة ولو ذهب ليعتد
متنعه االعتدال فسجد أجزأت عنه تلك الركعة من صالته ألنه مل يكن ممن يقدر على االعتدال وإن 

ذهبت العلة عنه قبل السجود فعليه أن يعود معتدال ألنه مل يدع القيام كله بدخوله يف عمل السجود 



يصري ساجدا مل يكن عليه وال له الذي مينعه حىت صار يقدر على االعتدال وإن ذهبت العلة عنه بعدما 
أن يقوم إال ملا يستقبل من الركوع وإن فعل فعليه سجود السهو ألنه زاد يف صالته ما ليس عليه وإذا 

 اعتدل قائما مل أحب له يتلبث حىت يقول ما 
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إىل األرض أحببت له القول مث يهوى ساجدا أو يأخذ يف التكبري فيهوى وهو فيه ويعد أن يصل   
ساجدا مع انقضاء التكبري وإن أخر التكبري عن ذلك أو كرب معتدال أو ترك التكبري كرهت ذلك له وال 

إعادة وال سجود للسهو عليه ولو أطال القيام بذكر اهلل عز وجل يدعوا وساهيا وهو ال ينوي به القنوت 
ة يف غري هذا املوضع وهذا كرهت ذلك له وال إعادة وال سجود للسهو ألن القراءة من عمل الصال

املوضع موضع ذكر غري قراءة فإن زاد فيه فال يوجب عليه سهوا ولذلك لو أطال القيام ينوى به القنوت 
كان عليه سجود السهو ألن القنوت عمل معدود من عمل الصالة فإذا عمله يف غري موضعه أوجب 

  .عليه السهو
أخربنا الربيع قال قال الشافعي  بتديء التكبري قائما وينحط مكانه ساجدا مث يكون أول وأجب أن ي :

ما ضع على األرض منه ركبتيه مث يديه مث وجهه وإن وضع وجهه قبل يديه أو يديه قبل ركبتيه كرهت 
ذلك وال إعادة وال سجود سهو عليه ويسجد على سبع وجهه وكفيه وركبتيه وصدور قدميه أخربنا 

نا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال أمر الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخرب
النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يسجد منه على سبع يديه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه وجبهته وهنى أن 
يكفت الشعر والثياب قال سفيان وزادنا فيه ابن طاوس فوضع يده على جبهته مث أمرها على أنفه حىت 

ان أيب يعد هذا واحدابلغ طرف أنفه وك .  

أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان قال أخربنا عمرو بن دينار مسع طاوسا حيدث عن  
  .ابن عباس أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر أن يسجد منه على سبع وهنى أن يكفت شعره أو ثيابه



هيم ابن حممد عن يزيد بن عبد اهلل بن اهلاد عن حممد أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبرا 
بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن أيب وقاص عن العباس ابن عبد املطلب أنه مسع النيب صلى اهلل عليه 

وكمال فرض  :وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه قال الشافعي
أنفه وراحتيه وركبتيه وقدميه وإن سجد على جبهته دون أنفه السجود وسنته أن يسجد علىجبهته و

  .كرهت ذلك له وأجزأه ألن اجلبهة موضع السجود
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم بن حممد قال أخربين إسحق بن عبد اهلل عن حييي  

مالك أن رسول بن علي ابن خالد عن أبيه عن عمه رفاعة أو عن رفاعة بن رافع بن   
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اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمر رجال إذا سجد أن ميكن وجهه من األرض حىت تطمئن مفاصله مث يكرب   
فريفع رأسه ويكرب فيستوى قاعدا يثىن قدميه حىت يقيم صلبه وخير ساجدا حىت ميكن وجهه باألرض 

  .وتطمئن مفاصله فإذا مل يصنع هذا أحدكم مل تتم صالته
قال الشافعي  ولو سجد على بعض جبهته دون مجيعها كرهت ذلك له ومل يكن عليه إعادة ألنه  :

ساجد على جبهته ولو سجد على أنفه دون جبهته مل جيزه ألن اجلبهة موضع السجود وإمنا سجد واهلل 
السجود ألن أعلم على األنف التصاله هبا ومقاربته ملساويها ولو سجد على خده أو على صدغه مل جيزه 

اجلبهة موضع السجود ولو سجد على رأسه ومل ميس شيئا من جبهته األرض مل جيزه السجور وإن سجد 
على رأسه فماس شيئا من جبهته األرض أجزأه السجود إن شاء اهلل تعاىل ولو سجد على جبهته ودوهنا 

عليها وعليها ثوب  ثوب أو غريه مل جيزه السجود إال أن يكون جرحيا فيكون ذلك عذر أو لو سجد
متخرق فماس شيئا من جبهته على األرض أجزأه ذلك ألنه ساجد وشيء من جبهته على األرض 

وأحب أن يباشر راحتيه األرض يف الربد واحلر فإن مل يفعل وسترمها من حر أو برد وسجد عليهما فال 
  .إعادة ليه وال سجود سهو



قال الشافعي  أحب أن تكون ركبتاه مستترتني بالثياب وال أحب وال أحب هذا كله يف ركبتيه بل  :
أن خيفف عن ركبتيه من الثياب شيئا ألين ال أعلم أحدا أمر باإلفضاء بركبتيه إىل األرض وأحب إذا مل 
يكن الرجل متخففا أن يفضى بقدميه إىل األرض وال يسجد منتعال فتحول النعالن بني قدميه واألرض 

ستر قدميه من األرض فال شيء عليه ألنه قد يسجد منتعال متخففا وال  فإن أفضى بركبتيه إىل األرض أو
  .يفضي بقدميه إىل األرض

قال الشافعي  ويف هذا قوالن أحدمها أن يكون عليه أن يسجد على مجيع أعضائه اليت أمرته  :
اسم بالسجود عليه ويكون حكمها غري حكم الوجه يف أن له أن يسجد عليها كلها متغطية فتجزيه ألن 

السجود يقع عليها وإن كانت حموال دوهنا بشيء فمن قال هذا قال إن ترك جبهته فلم يوقعها األرض 
وهو يقدر على إيقاعه األرض فلم يسجد كما إذا ترك جبهته فلم يوقعها األرض وهو يقدر على ذلك 

حروفها  فلم يسجد وإن سجد علئ ظهر كفيه مل جيزه ألن السجود على بطوهنا وكذلك إن سجد على
وهذا مذهب يوافق  :وإن ماس األرض ببعض يديه أصابعهما أو بعضهما أو راحتيه أو قال الشافعي

 احلديث والقول الثاين أنه إذا سجد على جبهته أو على 
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شيء منها دون ما سواها أجزأه ألنه إمنا قصد بالسجود قصد الوجه تعبد اهلل تعاىل وأن رسول اهلل   
اهلل عليه وسلم قال سجد وجهى للذي خلقه وشق مسعه وبصره وأنه أمر بكشف الوجه ومل يأمر صلى 

بكشف ركبة وال قدم ولو أن رجال هوى ليسجد فسقط على بعض جسده مث انقلب على وجهه 
فماست جبهته األرض مل يعتد هبذا السجود ألنه مل يرده ولو انقلب يريده فماست جبهته األرض أجزأه 

وهكذا لو هوى على وجهه ال يريد سجودا فوقع على جبهته مل يعتد هبذا له سجودا ولو هوى السجود 
يريد السجود وكان على إرادته فلم حيدث إرادة غري إرادته السجود أجزأه السجود وال جيزيه إذا سجد 

فيسجد  السجدة األوىل إال أن يرفع رأسه مث يستوي قاعدا حىت يعود كل عضو منه إىل مفصله مث ينحط
الثانية فإن سجد الثانية قبل هذا مل يعدها سجدة ملا وصفت من حديث رفاعة بن رافع وعليه يف كل 



ركعة وسجدة من الصالة ما وصفت وكذلك كل ركعة وقيام ذكرته يف الصالة فعليه فيه من االعتدال 
  .والعفل ما وصفت

  
باب التجايف يف السجود    

قال الشافعي  روى عبد اهلل بن أيب بكر عن عباس بن سهل عن أيب محيد بن سعد رمحه اهلل تعاىل  :
الساعدي أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان إذا سجد جاىف بني يديه وروى صاحل موىل التوأمة 

  .عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان إذا سجد يرى بياض إبطيه مما جياىف بدنه
ربنا الشافعي قال أخربنا سفيان بن عيينة عن داود بن قيس الفراء عن عبيداهلل بن عبد أخربنا الربيع قا أخ 

اهلل بن أقرم اخلزاعي عن أبيه قال رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالقاع من منرة أو النمرة شك 
  .الربيع ساجدا فرأيت بياض إبطيه

قال الشافعي  تخوية أن يرفع صدره عن فخذيه وأن جياىف وهكذا أحب للساجد أن يكون متخويا وال :
مرفقيه وذراعيه عن جنبيه حىت إذا مل يكن عليه ما يستر حتت منكبيه رأيت عفرة إبطيه وال يلصق إحدى 

ركبتيه باألخرى وجياىف رجليه ويرفع ظهره وال حيدودب ولكنه يرفعه كما وصفت غري أن يعمد رفع 
  .وسطه عن أصله وأعاله

قال الشافعي  د أدب اهلل تعاىل النساء باالستتار وأدهبن بذلك رسوله صلى اهلل عليه وسلم وأحب وق :
للمرأة يف السجود أن تضم بعضها إىل بعض وتلصق بطنها بفخذيها وتسجد كأستر ما يكون هلا وهكذا 

 أحب هلا يف الركوع واجللوس ومجيع الصالة أن تكون فيها كأستر ما يكون هلا 
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ب أن تكفت جلباهبا وجتافيه راكعة وساجدة عليها لئال تصفها ثياهباوأح   .  

قال الشافعي  فكل ما وصفت اختيار هلما كيفما جاءا معا بالسجود والركوع أجزأمها إذا مل  :
  .يكشف شيء منهما

  



باب الذكر يف السجود    
ربين صفوان بن سليم عن عطاء بن أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قا أخربنا إبراهيم بن حممد قال أخ 

يسار عن أيب هريرة قال كان النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا سجد قال اللهم لك سجدت ولك أسلمت 
وبك آمنت أنت ريب سجد وجهي للذي خلقه وشق مسعه وبصره تبارك اهلل أحسن اخلالقني أخربنا 

ليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد اهلل بن الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان بن عيبنة عن س
سعد عن أبيه عن ابن عباس أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال أال إين هنيت أن أقرأ راكعا وساجدا 

فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم أخربنا 
نا سفيان بن عيينة عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال أقرب ما يكون الربيع قال أخربين الشافعي قال أخرب

العبد من اهلل عز وجل إذا كان ساجدا أمل تر إىل قوله عز ذكره واسجد واقترب يعين افعل واقرب قال 
ويشبه ما قال جماهد واهلل تعاىل أعلم ما قال وأحب أن يبدأ الرجل يف السجود بأن يقول  :الشافعي

على ثالثا مث يقول ما حكيت أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يقوله يف سجوده سبحان ريب األ
وجيتهد يف الدعاء فيه رجاء اإلجابة ما مل يكن إماما فيثقل على من خلفه أو مأموما فيخالف إمامه ويبلغ 
رك كرهته له وإن ترك هذا تا :من هذا إماما ما مل يكن ثقال ومأموما ما مل خيالف اإلمام قال الشافعي

وال إعادة عليه وال سجود سهو عليه والرجل واملرأة يف الذكر والصالة سواء ولكن آمرها باالستتار 
دونه يف الركوع والسجود بأن تضم بعضها إىل بعض وإذا أخذ الرجل يف رفع رأسه من السجود 

حنط فيكون منحطا للسجود ووضعه أخذ يف التكبري وإذا أراد أن يسجد السجدة الثانية أخذ يف التكبري وا
مكربا حىت يكون انقضاء تكبريه مع سجوده مث إذا أراد القيام من السجدة الثانية كرب مع رفع رأسه حىت 

 يكون انقضاء تكبريه مع قيامه وإذا أراد اجللوس 
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ري يف الرفع للتهشد قبل ذلك حذف التكبري حىت يكون انقضاؤه مع استوائه جالسا وإن ترك التكب  
واخلفض والتسبيح والدعاء يف السجود والقول الذي أمرته به عند رفع رأسه من السجود ترك فضال وال 

 إعادة عليه وال سهو عليه ألنه قد جاء بالركوع والسجود 
واجللوس من اآلخرة للقيام واجللوس    
حدثين حممد بن عمرو بن حلحلة أنه أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم بن حممد قال  

مسع عباس ابن سهل الساعدي خيرب عن أيب محيد الساعدي قال كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا 
جلس يف السجدتني ثىن رجله اليسرى فجلس عليها ونصب قدمه اليمىن وإذا جلس يف األربع أماط 

 أخربنا أبراهيم بن حممد قال أخربنا حممد رجليه عن وركه وأفضى مبقعدته األرض ونصب وركه اليمىن
بن عمرو بن حلحلة عن حممد بن عمرو بن عطاء عن أيب محيد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مبثله قال 
وهبذا كله نقول فنأمر كل مصل من الرجال والنساء أن يكون جلوسه يف الصلوات ثالث  :الشافعي

ى عقبه وثىن رجله اليسرى وجلس عليها كما جيلس يف جلسات إذا رفع رأسه من السجود مل يرجع عل
التشهد األول وإذا أردا القيام من السجود أو اجللوس اعتمد بيديه معا على األرض وهنض وال أحب أن 

 :ينهض بغري اعتماد فإنه يروى عن النيب ص أنه كان يعتمد على األرض إذا أراد القيام قال الشافعي
د ومن سجدة سجدها لسجود يف القرآن وشكر وإذا أراد اجللوس يف وكذلك أحب إذا قام من التشه

مثىن جلس على رجله اليسرى مثنية مياس ظهرها األرض ونصب رجله اليمىن ثانيا أطراف أصابعها 
وبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى وقبض أصابع يده اليمىن على فخذه اليمىن إال املسبحة واإلهبام 

الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن مسلم بن أيب مرمي عن علي بن وأشار باملسبحة أخربنا 
عبد الرمحن املعاوي قال رآين ابن عمر وأنا أعبث باحلصا فلما انصرف هناين وقال اصنع كما كان 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصنع فقلت وكيف كان يصنع قال كان إذا جلس يف الصالة وضع كفه 
ى فخذه اليمىن وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه اليت تلى اإلهبام ووضع كفه اليسرى على اليمين عل

 فخذه اليسرى وإذا جلس يف الرابعة أخرج رجليه معا من حتته وأفضى بأليتيه 
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 إىل األرض وصنع بيديه كما صنع يف اجللسة اليت قبلها وإذا جلس يف الصبح فلها جلسة واحدة وهي  

آخرة أوىل فيجلسها اجللسة األخرية أوىل وإن فاتته منها ركعة جلس مع اإلمام فيها جلستني فجلس 
األوىل جلوس األوىل واآلخرة جلوس اآلخرة وإذا فاته منها ركعة وأكثر وجلس مع اإلمام يف الصالة 

فما جلستني وأكثر جلس يف كل واحدة منهن جلوس األوىل وجلس يف اآلخرة جلوس اآلخرة وكي
جلس عامدا عاملا أو جاهال أو ناسيا فال إعادة عليه وال سجود للسهو واالختيار له ما وصفت وإذا 

 كانت به علة فاستطاع أن يقارب اجللوس األول والثاين ما وصفت أحببت له مقاربته 
باب القيام من اجللوس    
جمليد الثقفي عن أيوب عن أيب قالبة أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا بعدالوهاب بن عبد ا 

قال جاءنا مالك بن احلويرث فصلى يف مسجدنا وقال واهلل إين ألصلى وما أيد الصالة ولكين أريد أن 
أريكم كيف رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصلي فذكر أنه يقوم من الركعة األوىل وإذا أراد أن 

الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا عبد الوهاب عن ينهض قلت كيف قال مثل صاليت هذه أخربنا 
خالد احلذاء عن أيب قالبة مثله غري أنه قال وكان مالك إذا رفع رأسه من السجدة اآلخرة يف الركعة 

وهبذا نأخذ فنأمر من قام من سجود أو  :األوىل فاستوى قاعدا قام واعتمد على األرض قال الشافعي
على األرض بيديه معا اتباعا للسنة فإن ذلك أشبه للتواضع وأعون للمصلى جلوس يف الصالة أن يعتمد 

على الصالة وأحرى أن ال ينقل وال يكاد نيقلب وأي قيام قامه سوى هذا كرهته له وال إعادة فيه عليه 
وال سجود سهو ألن هذا كله هيئة يف الصالة وهكذا نقول يف كل هيئة يف الصالة نأمر هبا وننهى عن 

وال نوجب سجود سهو وال إعادة مبا هنينا عنه منها وذلك مثل اجللوس واخلشوع واإلقبال على  خالفها
  الصالة والوقار فيها وال نأمر من ترك من هذا شيئا بإعادة وال سجود سهو

 ID ' '   على إرادة ما يتبعها وهو اليوم.  
  

ونقل أبو حيان أنه يقال     يعارض قول سيبويه وهذا إن صح ال .صمت مخسة وأنه فصيح :
  

والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب     
  



الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف     
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نيب صلى اهلل عليه وسلم باب التشهد والصالة على ال   

أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا حيىي بن حسان الليث بن سعد عن أيب الزبري املكي عن  
سعيد ابن جبري وطاوس عن ابن عباس قال كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يعلمنا التشهد كما 

لطيبات هلل سالم عليك أيها النيب ورمحة اهلل يعلمنا القرآن فكان يقول التحيات املباركات الصلوات ا
وبركاته سالم علينا وعلى عباد اهلل الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممد رسول اهلل قال 

وهبذا نقول وقد رويت يف لتشهد أحاديث خمتلفة كلها  :الربيع وحدثناه حيىي بن حسان قال الشافعي
ا أخربنا الربيع قال قال الشافعيفكان هذا أحبها إيل ألنه أكمله فرض اهلل عز وجل الصالة على  :

رسوله صلى اهلل عليه وسلم فقال إن اهلل ومالئكته يصلون على النيب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 
فلم يكن فرض الصالة عليه يف موضع أوىل منه يف الصالة ووجدنا  :وسلموا تسليما قال الشافعي

 صلى اهلل عليه وسلم مبا وصفت من أن الصالة على رسوله صلى اهلل عليه وسلم الداللة عن رسول اهلل
فرض يف الصالة واهلل تعاىل أعلم أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم بن حممد قال 

 حدثين صفوان بن سليم عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة أنه قال يا رسول اهلل كيف نصلي
عليك يعين يف الصالة قال قولوا اللهم صلي على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وبارك 
على حممد وآل حممد كما باركت على إبراهيم مث تسلمون علي أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال 

ن أيب ليلى عن أخربنا إبراهيم بن حممد قال حذثين سعد بن إسحق بن كعب بن عجرة عن عبد الرمحن ب
كعب بن عجرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه كان يقول يف الصالة اللهم صلى علي حممد وعلى آل 
حممد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على حممد وآل حممد كما باركت على إبراهيم وآل 

 عليه وسلم كان يعلمهم فلما روى أن رسول اهلل صلى اهلل :إبراهيم إنك محيد جميد قال الشافعي



التشهد يف الصالة وروى أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم علمهم كيف يصلون عليه يف الصالة مل جيز 
واهلل تعاىل أعلم أن نقول التشهد واجب والصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم غري واجبة واخلرب فيهما 

أن يتعلم التشهد والصالة على النيب صلى فعلى كل مسلم وجبت عليه الفرائض  :قال الشافعي  
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اهلل عليه وسلم ومن صلى صالة مل يتشهد فيها ويصلى على النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو حيسن   
التشهد فعليه إعادهتا وإن تشهد ومل يصلى على النيب صلى اهلل عليه وسلم أو صلى على النيب صلى اهلل 

يتشهد فعليه اإلعادة حىت جيمعهما مجيعا وإن كان ال حيسنهما على وجههما أتى عليه وسلم وسلم ومل 
مبا أحسن منهما ومل جيزه إال بأن يأيت باسم تشهد وصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم وإذا أحسنهما 

عليه فأغفلهما أو عمد تركهما فسدت وعليه اإلعادة فيهما مجيعا والتشهد والصالة على النيب صلى اهلل 
وسلم يف التشهد األول يف كل صالة غري الصبح تشهدان تشهد أول وتشهد آخر إن ترك التشهد األول 

والصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم يف التشهد األول ساهيا ال إعادة عليه وعليه سجدتا السهو 
تركه إياه قريبا فيتشهد  لتركه ومن ترك التشهد اآلخر ساهيا أو عامدا فعليه إعادة الصالة إال أن يكون

هذا كله واحد ال جتزي أحدا صالة إال به سها عنه أو عمده ويغين التشهد والصالة على النيب صلى اهلل 
عليه وسلم يف آخر الصالة عن التشهد قبله وال يكون على صاحبه إعادة وال يغىن عنه ما كان قبله من 

تشهد يف ثانية فتشهد معه مث تشهد معه يف ثالثة مث التشهد ولو فاتته ركعة من املغرب وأدرك اإلمام ي
تشهد لنفسه يف الثالثة فكان قد تشهد يف املغرب ثالث مرات مث ترك التشهد والصالة على النيب صلى 

اهلل عليه وسلم يف آخر صالته مل جيزه ما مضى من التشهدين وإمنا فرقت بني التشهدين أن النيب صلى اهلل 
انية فلم جيلس فسجد للسهو ومل خيتلف أحد علمته أن التشهد اآلخر الذي خيرج به عليه وسلم قام يف الث

ولو مل يزد رجل  :من الصالة خمالف للتشهد األول يف أن ليس ألحد قيام منه إال اجللوس قال الشافعي
عليك يف التشهد على أن يقول التحيات هلل أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدا رسول اهلل السالم 

أيها النيب ورمحة اهلل وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهلل الصاحلني وصلى على رسول اهلل كرهت له 



ذلك ومل أر عليه إعادة ألنه قد جاء باسم تشهد وصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم وسلم على 
ة لفظ واحد ال خيتلف وكذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعلى عباد اهلل والتشهد يف األوىل والثاني

من فاتته ركعة مع اإلمام تشهد مع اإلمام كما تشهد وإن كان موضع تركه من صالته وال يترك التشهد 
يف حال وإذا أدرك اإلمام جالسا تشهد مبا قدر عليه وقام حني يقوم اإلمام وإن سها عن التشهد مع 

إعادة عليه وكذلك لو ترك التشهد مع اإلمام  اإلمام يف مجيع تشهد اإلمام وتشهد يف آخر صالته فال
منفردا وتشهد يف آخر صالته أجزأته ومعىن قويل جيزئه التشهد بأن جيزئه التشهد والصالة على النيب 

 صلى اهلل 
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عليه وسلم ال جيزيه أحدمها دون اآلخر وإن اقتصرت يف بعض احلاالت فذكرت التشهد منفردا ولو   
الة مع اإلمام فسها عن التشهد اآلخر حىت سلم اإلمام مل يسلم وتشهد هو فإن سلم مع اإلمام أدرك الص

 ساهيا وخرج بعد خمرجه أعاد الصالة وإن قرب دخل فكرب مث جلس وتشهد وسجد للسهو وسلم 
باب القيام من اثنتني    
رج عن عبد اهلل بن حبينة قال أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن بن شهاب عن األع 

صلى بنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ركعتني مث قام فلم جيلس فقام الناس معه فلما قضى صالته 
ونظرنا تسليمه كرب فسجد سجدتني وهو جالس قبل التسليم مث سلم أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي 

د اهلل بن حبينة أنه قال إن رسول اهلل صلى اهلل قال أخربنا مالك عن حيىي بن سعيد عن األعرج عن عب
عليه وسلم قام من اثنتني من الظهر مل جيلس فيهما فلما قضى صالته سجد سجدتني مث سلم بعد ذلك 
فبهذا قلنا رذا ترك املصلى التشهد األول مل يكن عليه إعادة وإذا أراد الرجل القيام من  :قال الشافعي

جلوسه وال سجود للسهو عليه وإن ذكر بعد ما هنض عاد فجلس ما بينه  اثنتيت مث ذكر جالسا مت على
وبني أن يستتم قائما وعليه سجود السهو فإن قام من اجللوس اآلخر عاد فجلس فتشهد وسجد 

سجدتني للسهو وكذلك لو قام فانصرف فإن كان انصرف انصرافا قريبا قدر ما لو كان سها عن شيء 



رجع فتشهد التشهد وسجد للسهو وإن كان أبعد استأنف الصالة ولو من الصالة أمته وسجد للسهو 
جلس مثىن ومل يتشهد سجد للسهو ولو جلس يف اآلخرة ومل يتشهد حىت يسلم وينصرف فيبعد أعاد 

الصالة ألن اجللوس إمنا هو للتشهد وال يصنع اجللوس إذا مل يكن معه التشهد شيئا كما لو قام قدر 
زه القيام ولو تشهد التشهد اآلخر وهو قائم أو راكع أو متقاصر غري جالس مل جيزه القراءة ومل يقرأ مل جي

كما لو قرأ وهو جالس مل جيزه إذا كان ممن يطيق القيام وكل ما قلت ال جيزيء يف التشهد فكذلك ال 
 عليه جيزيء يف الصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم وال جيزيء التشهد من الصالة على النيب صلى اهلل

  وسلم وال الصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم من التشهد حىت يأيت هبما مجيعا
 ID ' '    ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول

 فإن احلذف فيه 
  

أفصح هذا إن ثبت    صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :
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باب قدر اجللوس يف الركعتني    
  

األوليني واألخريني والسالم يف الصالة    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم قال أخربنا إمسعيل بن حممد بن سعد بن أيب وقاص  

الة إذا فرغ منها عن ميينه عن عامر بن سعد عن أبيه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه كان يسلم يف الص
وعن يسره أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن 
عوف عن أبيه عن أيب عبيدة ابن عبد اهلل بن مسعود عن أبيه قال كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

ل داك يريد قال الشافعييف الركعتني كأنه على الرضف قلت حىت يقوم قا ففي هذا واهلل تعاىل أعلم  :



دليل على أن ال يزيد يف اجللوس األول على التشهد والصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم وبذلك 
آمره فإن زاد كرهته وال إعادة وال سجود للسهو عليه قال وإذا وصف إخفافه يف الركعتني األوليني ففيه 

على أنه كان يزيد يف الركعتني األخريني على قدر جلوسه يف األوليني فلذلك واهلل تعاىل أعلم دليل 
أحب لكل مصل أن يزيد على التشهد والصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم ذكر اهلل وحتميده ودعاءه 

يف الركعتني األخريتني وأرى أن تكون زيادته ذلك إن كان إماما يف الركعتني اآلخرتني أقل من قدر 
شهد والصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم فيه قليال للتخفيف عمن خلفه قال وأرى أن يكون الت

جلوسه إذا كان وحده أكثر من ذلك وال أكره ما أطال ما مل خيرجه ذلك إىل سهو أو خياف به سهوا 
هت ذلك له وإن مل يزد يف الركعتني األخريتني على التشهد والصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم كر

وال سجود للسهو وال إعادة عليه قال وأرى يف كل حال لالمام أن يزيد التشهد والتسبيح والقراءة أو 
يزيد فيها شيئا بقدر ما يرى أن من وراءه ممن يثقل لسانه قد بلغ أن يؤدي ما عليه أو يزيد وكذلك أرى 

يف والثقيل وإن مل يفعل فجاء مبا عليه له يف القراءة ويف اخلفض والرفع أن يتمكن ليدركه الكبري والضع
  بأخف األشياء كرهت ذلك له وال سجود للسهو وال إعادة عليه

 ID ' '   ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه.  
  

وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي    مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :
  

ثبوت اهلاء يف    ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  مع (ستة)  
  

للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف    مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :
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باب السالم يف الصالة    



إمساعيل بن حممد بن سعد بن أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم بن حممد قال أخربين  
أيب وقاص عن عامر بن سعد عن أبيه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه كان يسلم يف الصالة إذا فرغ 
منها عن ميينه وعن يساره أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربين غري واحد من أهل العلم عن 

 عليه وسلم مثله أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي إمساعيل بن عامر بن سعد عن أبيه عن النيب صلى اهلل
قال أخربنا إبراهيم بن حممد عن إسحاق ابن عبد اهلل عن عبد الوهاب بن خبت عن واثلة بن األسقع عن 

النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه كان يسلم عن ميينه وعن يساره حىت يرى بياض خده أخربنا الربيع قال 
ربنا إبراهيم بن حممد قال أخربنا أبو علي أنه مسع عباس بن سهل حيدث عن أبيه أخربنا الشافعي قال أخ

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يسلم إذا فرغ من صالته عن ميينه أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي 
قال أخربنا مسلم وعبد اجمليد عن ابن جريج عن عمرو بن حيىي عن حممد بن حيىي عن عمه واسع بن 

حبان عن ابن عمر أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يسلم عن ميينه ويساره أخربنا الربيع قال أخربنا 
الشافعي قال أخربنا عبد العزيز بن حممد عن عمرو بن حيىي عن ابن حبان عن عمه واسع قال مرة عن 

لم عن ميينه وعن يساره عبد اهلل بن عمر ومرة عن عبد اله بن زيد أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يس
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن ابن القبطية عن 

جابر بن مسرة قال كنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فإذا سلم قال أحدنا بيده عن ميينه وعن مشاله 
وعن مشاله فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم ما بالكم  السالم عليكم السالم عليكم وأشار بيده عن ميينه

تومئون بأيديكم كأهنا أذناب خيل مشس أو ال يكفي أو إمنا يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه مث 
وهبذه  :يسلم عن ميينه وعن مشاله السالم عليكم ورمحة اهلل السالم عليكم ورمحة اهلل قال الشافعي

مصل أن يسلم تسليمتني إماما كان أو مأموما أو منفردا ونأمر املصلي  األحاديث كلها نأخذ فنأمر كل
خلف اإلمام إذا مل يسلم اإلمام تسليمتني أن يسلم هو تسليمتني ويقول يف كل واحدة منهما السالم 

 عليكم ورمحة اهلل ونأمر اإلمام أن ينوي بذلك من عن ميينه يف 
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ليمة الثانية من عن يساره ونأمر بذلك املأموم وينوي اإلمام يف أي الناحيتني التسليمة األوىل ويف التس  
كان وإن كان حبذاء اإلمام نواه يف األوىل اليت عن ميينه وإن نواه يف اآلخرة مل يضره وإن عزبت عن 

حد اإلمام أو املأموم النية وسلما السالم عليكم على احلفظة والناس وسلما لقطع الصالة فال يعيد وا
منهما سالما وال صالة وال يوجد ذلك عليه سجود سهو وإن اقتصر رجل على تسليمة فال إعادة عليه 
وأقل ما يكفيه من تسليمه أن يقول السالم عليكم فإن نقص من هذا حرفا عاد فسلم وإن مل يفعل حىت 

 الصالة عليه قام عاد فسجد للسهو مث سلم وإن بدأ فقال عليكم السالم كرهت ذلك له وال إعادة يف
 ألنه ذكر اهلل وإن ذكر اهلل عز وجل ال يقطع الصالة 

الكالم يف الصالة    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل أخربنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن أيب النجود عن أيب وائل عن عبد  :

احلبشة فريد  اهلل قال كنا نسلم على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو يف الصالة قبل أن نأتى أرض
علينا وهو يف الصالة فلما رجعنا من أرض احلبشة أتيته ألسلم عليه فوجدته يصلى فسلمت عليه فلم يرد 
علي فأخذين ما قرب وما بعد فجلست حىت إذا قضى صالته أتيته فقال إن اهلل حيدث من أمره ما يشاء 

يع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك وإن مما أحدث اهلل عز وجل أن ال تتكلموا يف الصالة أخربنا الرب
بن أنس عن أيوب السختياين عن حممد بن سريين عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل 

عليه وسلم انصرف من اثنتني فقال له ذو اليدين أقصرت الصالة أم نسيت يا رسول اهلل فقال رسول اهلل 
قال الناس نعم فقام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فصلى اثنتني صلى اهلل عليه وسلم أصدق ذو اليدين ف

آخرتني مث سلم مث كرب فسجد مثل سجوده أو أطول مث رفع مث كرب فسجد مثل سجوده أو أطول مث رفع 
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن داود بن احلصني عن أيب سفيان موىل ابن أيب 

با هريرة يقول صلى لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صالة العصر فسلم من ركعتني أمحد قال مسعت أ
فقال ذو اليدين أقصرت الصالة أم نسيت يا رسول اهلل فأقبل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على الناس 

سجد فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم فأمت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما بقى من الصالة مث 
سجدتني وهو جالس بعد التسليم أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا عبد الوهاب الثقفي عن 
خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن حصني قال سلم النيب صلى اهلل عليه وسلم يف 

 ثالث ركعات 
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باق رجل بسيط اليدين فنادي يا رسول اهلل أقصرت الصالة من العصر مث قام فدخل احلجرة فقام اخلر  
 :فخرج مغضبا جير رداءه فسأل فأخرب فصلى تلك الركعة اليت كان ترك مث سلم مث سجد قال الشافعي

فبهذا كله نأخذ فنقول إن حتما أن ال يعمد أحد للكالم يف الصالة وهو ذاكر ألنه فيها فإن فعل 
تأنف صالة غريها حلديث ابن مسعود على النيب صلى اهلل عليه وسلم انتقضت صالته وكان عليه أن يس

ومن تكلم يف الصالة وهو يرى أنه قد  :مث ما مل أعلم فيه خمالفا ممن لقيت من أهل العلم قال الشافعي
أكملها أو نسى أنه يف صالة فتكلم فيها بىن على صالته وسجد للسهو وحلديث ذي اليدين وأن من 

ال فإمنا تكلم وهو يرى أنه يف غريه صالة والكالم يف غري الصالة مباح وليس خيالف تكلم يف هذه احل
حديث ابن مسعود حديث ذي اليدين وحديث ابن مسعود يف الكالم مجلة ودل حديث ذي اليدين على 

 أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فرق بني كالم العامد والناسي ألنه يف صالة أو املتكلم وهو يرى أنه
 قد أكمل الصالة 

اخلالف يف الكالم يف الصالة    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل فخالفنا بعض الناس يف الكالم يف الصالة ومجع علينا فيها حججا ما  :

فسمعته يقول  :مجعها علينا يف شيء غريه إال يف اليمني مع الشاهد ومسألتني أخريني قال الشافعي
سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل يرو عن رسول اهلل صلى اهلل حديث ذي اليدين حديث ثابت عن ر

عليه وسلم شيء قط أشهر منه ومن حديث العجماء جبار وهو أثبت من حديث العجماء جبار ولكن 
حديث ذي اليدين منسوخ فقلت ما نسخه قال حديث ابن مسعود مث ذكر احلديث الذي بدأت به 

ما يشاء وإن مما أحدث اهلل أن ال تتكلموا يف الصالة قال  الذي فيه إن اهلل عز وجل حيدث من أمره
فقلت له والناسخ إذا اختلف احلديثان اآلخر منهما قال نعم فقلت له أو لست حتفظ يف  :الشافعي

حديث ابن مسعود هذا أن ابن مسعود مر على النيب صلى اهلل عليه وسلم مبكة قال فوجدته يصلى يف 
هاجر إىل أرض احلبشة مث رجع إىل مكة مث هاجر إىل املدينة وشهد بدرا قال فناء الكعبة وأن ابن مسعود 



فقلت له فإذا كان مقدم ابن مسعود على النيب صلى اهلل عليه وسلم مبكة قبل  :بلى قال الشافعي
 هجرة النيب صلى اهلل عليه وسلم مث كان عمران ابن حصني يروى أن النيب صلى اهلل عليه وسلم 
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أتى جذعا يف مؤخر مسجده أليس تعلم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يصل يف مسجده إال بعد   
هجرته من مكة قال بلى قلت فحديث عمران بن حصني يدلك على أن حديث ابن مسعود ليس بناسخ 

صحبة حلديث ذي اليدين وأبو هريرة يقول صلى بنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال فال أدرى ما 
أيب هريرة فقلت له قد بدأنا مبا فيه الكفاية من حديث عمران الذي ال يشكل عليك وأبو هريرة إمنا 

صحب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خبيرب وقال أبو هريرة صحبت النيب صلى اهلل عليه وسلم باملدينة 
وسلم باملدينة سنني سوى ما  ثالث سنني أو أربعا قال الربيع أنا شككت وقد أقام النيب صلى اهلل عليه

أقام مبكة بعد مقدم ابن مسعود وقبل أن يصحبه أبو هريرة أفيجوز أن يكون حديث ابن مسعود ناسخا 
وقلت له ولو كان حديث ابن مسعود خمالفا حديث أيب هريرة وعمران  :ملا بعده قال ال قال الشافعي

صالة كهو إذا تكلمت وأنت ترى أنك بن احلصني كما قلت وكان عمد الكالم وأنت تعلم أنك يف 
أكملت الصالة أو نسيت الصالة كان حديث ابن مسعود منسوخا وكان الكالم يف الصالة مباحا ولكنه 
ليس بناسخ وال منسوخ ولكن وجهه ما ذكرت من أنه ال جيوز الكالم يف الصالة على الذكر أن املتكلم 

النسيان والسهو وتكلم وهو يرى أن الكالم مباح يف الصالة وإذا كان هكذا تفسد الصالة وإذا كان 
بأن يرى أن قد قضى الصالة أو نسى أنه فيها مل تفسد الصالة قال حممد بن إدريس فقال وأنتم تروون 
أن ذا اليدين قتل ببدر قلت فاجعل هذا كيف شئت أليست صلة النيب صلى اهلل عليه وسلم باملدينة يف 

إمنا كانت بعد حديث ابن مسعود مبكة قال بلى قلت وليست لك إذا حديث عمران بن احلصني واملدينة 
كان كما أردت فيه حجة ملا وصفت وقد كانت بدر بعد مقدم النيب صلى اهلل عليه وسلم املدينة بستة 
عشر شهرا قال أفذو اليدين الذي رويتم عنه املقتول ببدر قلت ال عمران يسميه اخلرباق ويقول قصري 

ليدين واملقتول ببدر ذو الشمالني ولو كان كالمها ذو اليدين كان امسا يشبه أن يكون اليدين أو مديد ا



فقال بعض من يذهب مذهبه فلنا حجة أخرى قلنا وما هي  :وافق امسا كما تتفق األمساء قال الشافعي
ة ال قال إن معاوية بن احلكم حكى أنه تكلم يف الصالة فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إن الصال

فقلت له فهذا عليك وال لك إمنا يروى مثل قول ابن  :يصلح فيها شيء من كالم بين آدم قال الشافعي
 مسعود سواء والوجه فيه ما 
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ذكرت قال فإن قلت هو خالفه قلت فليس ذلك لك ونكلمك عليه فإن كان أمر معاوية قبل أمر ذي   
ن يصلح الكالم يف الصالة كما يصلح يف غريها وإن كان معه أو اليدين فهو منسوخ ويلزمك يف قولك أ

بعده فقد تكلم فيما حكيت وهو جاهل بأن الكالم غري حمرم يف الصالة ومل حيك أن النيب صلى اهلل عليه 
وسلم أمره بإعادة الصالة فهو يف مثل معىن حديث ذي اليدين أو أكثر ألنه تكلم عامدا للكالم يف 

ى أنه تكلم وهو جاهل أن الكالم ال يكون حمرما يف الصالة قال هذا يف حديثه كما حديثه إال أنه حك
ذكرت قلت فهو عليك إن كان على ما ذكرته وليس لك إن كان كما قلنا قال فما تقول قلت أقول إنه 

مثل حديث ابن مسعود وغري خمالف حديث ذي اليدين قال حممد بن إدريس فقال فإنكم خالفتم حني 
يث ذي اليدين قلت فخالفناه يف األصل قال ال ولكن يف الفرع قلت فأنت خالفته يف نصه فرعتم حد

ومن خالف النص عندك أسوأ حاال ممن ضعف نظره فأخطأ التفريع قال نعم وكل غري معذور قال حممد 
فقلت له فأنت خالفت أصله وفرعه ومل خنالف حنن من فرعه وال من أصله حرفا واحدا فعليك ما عليك 

 خالفه وفيما قلت من أنا خالفنا منه ما مل خنالفه قال فأسألك حىت أعلم أخالفته أم ال قلت فسل قال يف
ما تقول يف إمام انصرف من اثنتني فقال له بعض من صلى معه قد انصرفت من اثنتني فسأل آخرين 

نه مل يقض فقالوا صدق قلت أما املأموم الذي أخربه والذين شهدوا أنه صدق وهم على ذكر من أ
صالته فصالهتم فاسدة قال فأنت رويت أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قضى وتقول قد قضى معه من 

حضر وإن مل تذكره يف احلديث قلت أجل قال فقد خالفته قلت ال ولكن حال إمامنا مفارقة حال 
حممد بن إدريس فقلت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال فأين افتراق حاليهما يف الصالة واإلمامة قال 



له إن اهلل جل وعز كان ينزل فرائضه على رسوله صلى اهلل عليه وسلم فرضا بعد فرض فيفرض عليه ما 
مل يكن فرضه عليه وخيفف بعض فرضه قال أجل قلت وال نشك حنن وال أنت وال مسلم أن رسول اهلل 

أجل قلت فلما فعل مل يدر ذو  صلى اهلل عليه وسلم مل ينصرف إال وهو يرى أن قد أكمل الصالة قال
اليدين أقصرت الصالة حبادث من اهلل عز وجل أم نسى النيب صلى اهلل عليه وسلم وكان ذلك بينا يف 
مسألته إذ قال أقصرت الصالة أم نسيت قال أجل قلت ومل يقبل النيب صلى اهلل عليه وسلم من ذي 

أن يكون سأل من مل يسمع كالمه فيكون مثله اليدين إذ سأل غريه قال أجل قال وملا سأل غريه احتمل 
 واحتمل أن يكون سأل 
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من مسع كالمه ومل يسمع النيب صلى اهلل عليه وسلم رد عليه فلما مل يسمع النيب صلى اهلل عليه وسلم   
قصرت رد عليه كان يف معىن ذي اليدين من أنه مل يستدل للنيب صلى اهلل عليه وسلم بقول ومل يدر أ

الصالة أم نسى النيب صلى اهلل عليه وسلم فأجابه ومعناه معىن ذي اليدين من أن الفرض عليهم جوابه أال 
ترى أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا أخربوه فقبل قوهلم ومل يتكلم ومل يتكلموا حىت بنوا على صالهتم 
تناهت فرائضه فال يزاد فيها وال وملا قبض اهلل عز وجل رسوله صلى اهلل عليه وسلم  :قال الشافعي
فقلت هذا فرق بيننا وبينه فقال من حضره هذا فرق بني ال  :ينقص منها أبدا قال نعم قال الشافعي
فقال إن من أصحابكم من قال ما تكلم به الرجل يف أمر  :يرده عامل لبيانه ووضوحه قال الشافعي

 واحد من أصحابك فما احتج هبذا ولقد وقال قد كلمت غري :الصالة مل يفسد صالته قال الشافعي
قال العمل على هذا قال حممد بن إدريس فقلت له قد أعلمتك أن العمل ليس له معىن وال حجة لك 

علينا بقول غرينا قال أجل فقلت فدع ما ال حجة لك فيه قال حممد بن إدريس وقلت له لقد أخطأت يف 
ك زعمت أنا ومن قال به حنل الكالم واجلماع خالفك حديث ذي اليدين مع ثبوته وظلمت نفسك بأن

والغناء يف الصالة وما أحللنا وال هم من هذا شيئا قط وقد زعمت أن املصلى إذا سلم قبل أن تكمل 
الصالة وهو ذاكر ألنه مل يكملها فسدت صالته ألن السالم زعمت يف غري موضعه كالم وإن سلم وهو 



جة إال هذا كفى هبا عليك حجة وحنمد اهلل على عيبكم يرى أنه قد أكمل بىن فلو مل يكن عليك ح
  خالف احلديث وكثرة خالفكم له

 ID ' '   انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان  .غري صحيح وال فصيح
 بست من شوال 

  
ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع     
  

املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ سقوط     
  

احلديث   .  
  

وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل    يتربصن بأنفسهن أربعة ) :
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باب كالم اإلمام وجلوسه بعد السالم    
أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال أخربتين هند بنت  أخربنا الربيع قال 

احلرث ابن عبد اهلل بن أيب ربيعة عن أم سلمة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم قالت كان رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم إذا سلم من صالته قام النساء حني يقضي تسليمه ومكث النيب صلى اهلل عليه 

م يف مكانه يسريا قال ابن شهاب فنرى مكثه ذلك واهلل أعلم لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من وسل
انصرف من القوم أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أيب 

كبري قال عمرو معبد عن ابن عباس قال كنت أعرف انقضاء صالة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالت
بن دينار مث ذكرته أليب معبد بعد فقال مل أحدثكه قال عمرو قد حدثتنيه قال وكان من أصدق مواىل 



كأنه نسيه بعد ما حدثه إياه أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا  :ابن عباس قال الشافعي
ع عبد اهلل بن الزبري يقول كان رسول إبراهيم ابن حممد قال حدثين موسى بن عقبة عن أيب الزبري أنه مس

اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا سلم من صالته يقول بصوته األعلى ال إله إال اهلل وحده ال شريك له له 
امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير وال حول وال قوة إال باهلل وال نعبد إال إياه له النعمة وله 

وهذا من  : اهلل خملصني له الدين ولو كره الكافرون قال الشافعيالفضل وله الثناء احلسن ال إله إال
املباح لالمام وغري املأموم قال وأي إمام ذكر اهلل مبا وصفت جهرا أو سرا أو بغريه فحسن وأختار لالمام 

واملأموم أن يذكر اهلل بعد االنصراف من الصالة وخيفيان الذكر إال أن يكون إماما جيب أن يتعلم منه 
هر حىت يرى أنه قد تعلم منه مث يسر فإن اهلل عزو وجل يقول وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا يعىن فيج

واهلل تعاىل أعلم الدعاء وال جتهر ترفع وال ختافت حىت ال تسمع نفسك وأحسب ما روى ابن الزبري من 
الشافعيهتليل النيب صلى اهلل عليه وسلم وما روى ابن عباس من تكبريه كما رويناه قال  وأحسبه إمنا  :

جهر قليال ليتعلم الناس منه وذلك ألن عامة الروايات اليت كتبناها مع هذا وغريها ليس يذكر فيها بعد 
التسليم هتليل وال تكبري وقد يذكر أنه ذكر بعد الصالة مبا وصفت ويذكر انصرافه بال ذكر وذكرت أم 

 سلمة مكثه ومل يذكر جهرا وأحسبه مل ميكث إال 
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ليذكر ذكرا غري جهر فإن قال قائل ومثل ماذا قلت مثل أنه صلى على املنرب يكون قيامه وركوعه عليه   
وتقهقر حىت يسجد على األرض وأكثر عمره مل يصل عليه ولكنه فيما أرى أحب أن يعلم من مل يكن 

سعة وأستحب أن يذكر اإلمام يراه ممن بعد عنه كيف القيام والركوع والرفع يعلمهم أن يف ذلك كله 
اهلل شيئا يف جملسه قدر ما يتقدم من انصرف من النساء قليال كما قالت أم سلمة مث يقوم وإن قام قبل 

ذلك أو جلس أطول من ذلك فال شيء عليه وللمأموم أن ينصرف إذا قضى اإلمام السالم قبل قيام 
معه أحب إيل له وأستحب للمصلى منفردا اإلمام وأن يؤخر ذلك حىت ينصرف بعد انصراف اإلمام أو 

 وللمأموم أن يطيل الذكر بعد الصالة ويكثر الدعاء رجاء اإلجابة بعد املكتوبة 



باب انصراف املصلي إماما أو غري إمام عن ميينه ومشاله    
وبر أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان ابن عيينة عن عبد امللك بن عمري عن أيب األ 

احلارثي قال مسعت أبا هريرة يقول كان النيب صلى اهلل عليه وسلم ينحرف من الصالة عن ميينه وعن 
يساره أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن مهران عن عمارة 

حقا عليه أن ال ينفتل  عن األسود عن عبد اهلل قال ال جيعلن أحدكم للشيطان من صالته جزءا يرى أن
 :إال عن ميينه فلقد رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن يساره قال الشافعي

فإذا قام املصلى من صالته إماما أو غري إمام فلينصرف حيث أراد إن كان حيث يريد ميينا أو يسارا أو 
ذلك أعلمه ملا روى أن النيب صلى اهلل عليه مواجهة وجهه أو من ورائه انصرف كيف أراد ال اختيار يف 

وسلم كان ينصرف عن ميينه وعن يساره وإن مل يكن له حاجة يف ناحية وكان يتوجه ما شاء أحببت له 
أن يكون توجهه عن ميينه ملا كان النيب صلى اهلل عليه وسلم حيب التيامن غري مضيق عليه يف شيء من 

أين كان انصرافهذلك وال أن ينصرف حيث ليست له حاجة    

 ID ' '   انتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا.  
  

هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة     
  

القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال     
  

تعاىل   سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :
 ويقولون 
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باب سجود السهو وليس يف التراجم وفيه نصوص    



فمنها يف باب القيام من اجللوس نص على أنه ال يسجد للسهو بترك اهليآت فقال ملا ذكر أن السنة ملن  
سه أن يعتمد على األرض بيديه وأي قيام قامه سوى هذا كرهته له وال إعادة فيه عليه وال قام من جلو

سجود سهو ألن هذا كله هيئة يف الصالة وهكذا نقول يف كل هيئة يف الصالة نأمر هبا وننهى عن 
لى خالفها وال نوجب سجود سهو وال إعادة مبا هنينا عنه منها وذلك مثل اجللوس واخلشوع واإلقبال ع

الصالة والوقار فيها وال نأمر من ترك من هذا شيئا بإعادة وال سجود سهو وكرر ذلك يف أبواب الصالة 
كثريا مما سبق ومنها نصه يف باب التشهد والصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال من ترك التشهد 

ال إعادة عليه وعليه سجدتا األول والصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم يف التشهد األول ساهيا ف
وإمنا فرقت بني التشهدين أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قام يف الثانية فلم  :السهو لتركه قال الشافعي
جيلس فسجد للسهو ومل خيتلف أحد علمته أن التشهد اآلخر الذي خيرج به من الصالة خمالف للتشهد 

ا نصه يف آخر الترمجة املذكورة الدال على أن من األول يف أن ليس ألحد قيام منه إال باجللوس ومنه
ارتكب منهيا عنه يبطل عمده الصالة فإنه يسجد إذا فعله سهوا ومل تبطل الصالة بسهوه فقال ولو أدرك 
الصالة مع اإلمام فسها عن التشهد اآلخر حىت سلم اإلمام مل يسلم وتشهد هو فإن سلم مع اإلمام ساهيا 

صالة وإن قرب دخل فكرب مث جلس وتشهد وسجد للسهو وسلم ومنها ما وخرج وبعد خمرجه أعاد ال
ذكره يف القيام من اثنتني وهو مذكور قبل هذه الترمجة بأربع تراجم فنقلناه إىل هنا وفيه أخربنا الربيع 

قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن ابن شهاب عن األعرج عن عبد اهلل ابن حبينة أنه قال إن 
 صلى اهلل عليه وسلم قام من اثنتني من الظهر مل جيلس فيهما فلما قضى صالته سجد سجدتني رسول اهلل

فبهذا قلنا إذا ترك املصلى التشهد األول مل يكن عليه إعادة وكذا إذا  :مث سلم بعد ذلك قال الشافعي
ذكر بعد ما هنض أراد الرجل القيام من اثنتني مث ذكر جالسا مت على جلوسه وال سجود للسهو عليه وإن 

عاد فجلس ما بينه وبني أن يستتم قائما وعليه سجود السهو فإن قام من اجللوس اآلخر عاد فجلس 
للتشهد وسجد سجدتني للسهو وكذلك لو قام فانصرف فإن كان انصرف انصرافا قريبا قدر ما لو 

أبعد كان سها عن شيء من الصالة أمته وسجد رجع فتشهد التشهد وسجد للسهو وإن كان   
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استأنف الصالة أو جلس فنسى ومل يتشهد سجد للسهو ولو جلس يف اآلخرة ومل يتشهد حىت يسلم   

وينصرف ويبعد أعاد الصالة ألن اجللوس إمنا هو للتشهد وال يصنع اجللوس إذا مل يكن معه التشهد شيئا 
التشهد اآلخر وهو قائم أو راكع أو متقاصر  كما لو قام قدر القراءة ومل يقرأ مل جيزه القيام ولو تشهد

غري جالس مل جيزه كما لو قرأ وهو جالس مل جيزه إذا كان ممن يطيق القيام وكل ما قلت ال جيزيء يف 
التشهد فكذلك ال جيزيء يف الصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم وال جيزيء التشهد من الصالة عن 

الة على النيب صلى اهلل عليه وسلم من التشهد حىت يأتى هبما مجيعا النيب صلى اهلل عليه وسلم وال الص
ومن النصوص املتعلقة بسجود السهو ما سبق يف باب كيف القيام من الركوع وهو قول الشافعي رمحه 

اهلل وإن ذهبت العلة عنه بعد ما يصري ساجدا مل يكن عليه وال له أن يقوم إال ملا يستقبل من الركوع فإن 
يه سجود السهو ألنه زاد يف الصالة ما ليس عليه وإذا اعتدل قائما مل أحب له يتلبث حىت يقول فعل فعل

ما أحببت له القول مث يهوى ساجدا أو يأخذ يف التكبري فيهوى وهو فيه وبعد أن يصل األرض ساجدا 
ه وال إعادة مع انقضاء التكبري وإن أخر التكبري عن ذلك أو كرب معتدال أو ترك التكبري كرهت ذلك ل

وال سجود للسهو عليه ولو أطال القيام بذكر اهلل عز وجل يدعو أو ساهيا وهو ال ينوى به القنوت 
كرهت ذلك له وال إعادة وال سجود للسهو ألن القراءة من عمل الصالة يف غري هذا املوضع وهذا 

م ينوى به القنوت كان موضع ذكر غري قراءة فإن زاد فيه فال نوجب عليه سهوا وكذلك لو أطال القيا
عليه سجود السهو ألن القنوت عمل معدود من عمل الصالة فإذا عمله يف غري موضعه أوجب عليه 

رمحه اهلل  :السهو ويف خمتصر املزين نصوص يف سجود السهو مل نرها يف األم قال املزين قال الشافعي
يبىن على ما استيقن وكذلك قال رسول تعاىل ومن شك يف صالته فلم يدر أثالثا صلى أم أربعا فعليه أن 

صلى اهلل عليه وسلم فإذا فرغ من صالته بعد التشهد سجد سجديت السهو قبل السالم واحتج يف ذلك 
حبديث أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وحبديث ابن حبينة أنه سجد قبل السالم يف مجع 
يف الزيادة والنقصان قبل السالم وهو الناسخ واآلخر  سجود السهو كله عندنا :اجلوامع قال الشافعي
من األمرين ولعل مالكا مل يعلم الناسخ واملنسوخ من هذا وقاله يف القدمي فمن سجد قبل السالم أجزأه 
التشهد األول ولو سجد للسهو بعد السالم تشهد مث سلم هذا نقل مجع اجلوامع مث ذكر رواية البويطي 

يف خمتصر البويطي وكل سهو يف الصالة نقصا كان أو وحنن نذكرها مع غريها   
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زيادة سهوا واحدا كان أم اثنني أم ثالثة فسجدتا السهو جتزي من ذلك كله قبل السالم وفيهما تشهد   
وسالم وقد روى عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قام من اثنتني فسجد قبل السالم وهذا نقصان 

عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا شك أحدكم يف صالته فلم يدر كم صلى فلينب على وقد روى 
ما استيقن وليسجد سجدتني قبل السالم وهذا زيادة وقال يف ترمجة بعد ذلك ومن مل يدر كم صلى 
واحدة أو اثنتني أو ثالثا أو أربعا فليبني على يقينه مث يسجد سجدتني قبل السالم ولسجديت السهو 

تشهد وسالم وما ذكره البويطي من التشهد لسجديت السهو أهنما قبل السالم ظاهره أنه يسجد سجديت 
السهو قبل مث يتشهد مث يسلم ومل أر أحدا من األصحاب ذكر هذا إال فيما إذا سجد بعد السالم يف 

السهو من صوره املعروفة فإن محل كالم البويطي على صوره بعد السالم كان ممكنا ويف آخر سجود 
خمتصر املزين مسعت الشافعي يقول إذا كانت سجدتا السهو بعد السالم تشهد هلما وإذا كانتا قبل 

السالم أجزأه التشهد األول وقد سبق عن القدمي مثل هذا وحكى الشيخ أبو حامد ما ذكره املزين وأنه 
تشهد مث سلم وقال املاوردي يف القدمي وقال أنه أمجع أصحاب الشافعي أنه إذا سجد بعد السالم للسهو 

إنه مذهب الشافعي ومجاعة أصحابه الفقهاء قال وقال بعض أصحابنا إن كان يرى سجود السهو بعد 
السالم تشهد وسلم بل يسجد سجدتني ال غري قال املاوردي وهذا غري صحيح لرواية عمران بن احلصني 

ث من العصر ناسيا حىت أخربه اخلرباق رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قام من ثال
فصلى ما بقى وسلم وسجد سجدتني وتشهد مث سلم وما ذكره املاوردي من حديث عمران بن احلصني 

هبذه السياقة غريب وإمنا جاءت عنه رواية تفرد هبا أشعث بن عبد امللك احلمراين عن حممد بن سريين 
عمران بن حصني أن النيب صلى اهلل عليه وسلم صلى عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن 

هبم فسها فسجد سجدتني مث تشهد بعد مث سلم روى ذلك أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي 
حديث حسن غريب وما حسنه الترمذي يقتضى أنه ال فرق بني أن يكون سجود السهو قبل السالم أو 

ق وقلنا إنه غريب مل نر أحدا من األصحاب قال به والذي بعده فيحتج به ملا ذكره البويطى ملا سب



صححه مجع من األصحاب أن الذي يسجد بعد السالم ال يتشهد أيضا واملذهب املعتمد ما تقدم يف نقل 
املزين والقدمي وقطع به الشيخ أو حامد وجرى عليه غريه ويف خمتصر املزين يف باب سجود السهو وإن 

و مل يسجد قعد يف الرابعة أو مل ذكر أنه يف اخلامسة سجد أ  
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يقعد فإنه جيلس يف الرابعة ويتشهد ويسجد للسهو وإن ذكر يف الثانية أنه ناس لسجدة من األوىل بعد   
ما اعتدل قائما فإنه يسجد لألوىل حىت تتم قبل الثانية وإن ذكر بعد أن يفرغ من الثانية أنه ناس لسجدة 

ه يف الثانية كال عمل فإذا سجد فيها كانت من حكم األوىل ومتت األوىل هبذه من األوىل كان عمل
السجدة وسقطت الثانية فإن ذكر يف الرابعة أنه نسي سجدة من كل ركعة فإن األوىل صحيحة إال 

سجدة وعمله يف الثانية كال عمل فلما سجد فيها سجدة كانت من حكم األوىل ومتت األوىل وبطلت 
الثالثة ثانية فلما قام يف ثالثة قبل أن يتم الثانية اليت كانت عنده ثالثة كان عمله كال عمل الثانية وكانت 

فلما سجد فيها سجدة كانت من حكم الثانية فتمت الثانية وبطلت الثالثة اليت كانت رابعة عنده مث يقوم 
سه وإن شك هل سها فيبىن ركعتني ويسجد للسهو بعد التشهد وقبل التسليم وعلى هذا الباب كله وقيا

أم ال فال سهو عليه وإن استيقن السهو مث شك هل سجد للسهو أم ال سجدمها وإن شك هل سجد 
سجدة أو سجدتني سجد أخرى وإن سها سهوين أو أكثر فليس عليه إال سجدتا السهو وإذا ذكر 

خلف إمامه فال سجديت السهو بعد أن يسلم فإن كان قريبا أعدامها وسلم وإن تطاول مل يعد ومن سها 
سجود عليه وإن سها إمامه سجد معه فإن مل يسجد إمامه سجد من خلفه بأن كان قد سبقه إمامه 

السهو يف الصالة  :ببعض صالته سجدمها بعد القضاء اتباعا إلمامه ال ملا يبقى من صالهتقال الشافعي
يف مثىن فال جيلس أو  يكون من وجهني أحدمها أن يدع ما عليه من عمل الصالة وذلك مثل أن يقوم

مثل أن ينصرف قبل أن يكمل وما أشبهه واآلخر أن يعمل يف الصالة ما ليس عليه وهو أن يركع 
ركعتني قبل أن يسجد أو يسجد أكثر من سجدتني وجيلس حيث له أن يقوم أو يسجد قبل أن يركع 

تركه الوتر مل جيب عليه  وإن ترك القنوت يف الفجر سجد للسهو ألنه من عمل الصالة وقد تركه يف وإن



إال يف النصف اآلخر من شهر رمضان فإنه إن تركه سجد للسهو والسهو يف الفريضة والنافلة سواء 
وأرى واهلل أعلم أن ما كان  :وعلى الرجل واملرأة واملصلى واجلماعة واملنفرد سواء وهذا قال الشافعي

ض الصالة فإذا فعله عامدا سجد فيه وإن يعمله ساهيا وجب عليه سجدتا السهو إذا كان مما ال ينق
تطوع ركعتني مث وصل الصالة حىت تكون أربعا أو أكثر سجد للسهو وإن فعلها ومل يسجد حىت دخل 

يف صالة أخرى فال يسجدمها قاله يف القدمي كذا يف مجع اجلوامع فإن كان املراد أنه سلم وتطاول الفصل 
سهو مع اإلمام سجدمها فإن كان مسافرا واإلمام مقيم فكذلك يف اجلديد أيضا ومن أدرك سجديت ال

 صلى أربعا وإن 
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أدرك أحدمها سجد ومل يقض اآلخر وبىن على صالة اإلمام وإن كان اإلمام مسافرا فسها سجدوا معه   
 مث قضوا ما بقى عليهم ومن سها عن سجديت السهو حىت يقوم من جملسه أو عمد تركهما ففيه قوالن

أحدمها يسجد مىت ذكرمها واآلخر ال يعود هلما قاله يف القدمي قاله يف مجع اجلوامع وهذا الثاين إن كان 
مع طول الفصل أو كان قد سلم عامدا فإنه ال يعود إىل السجود يف الصورتني على اجلديد ويف رواية 

عادة الصالة وأحب أن البويطي وإن تركوا سجود السهو عامدين أو جاهلني مل ينب أن يكون عليهم إ
كانوا قريبا عادوا لسجديت السهو وإن تطاولت فليس عليهم وإعادة التطاول عنده ما مل خيرج من 
املسجد ويكون قدر كالم النيب صلى اهلل عليه وسلم ومسألته وإن أحدث اإلمام بعد التسليم وقبل 

ضأ ويسجد للسهو وإن مل سجديت السهو فكالصالة إن تقارب رجوعه أشار إليهم أن امكثوا ويتو
يتقارب أشار إليهم ليسجدوا قاله يف القدمي ومن شك يف السهو فال سجود عليه هذا كله نقل مجع 

اجلوامع وفيه يف باب الشك يف الصالة وما يلغى منها وما جيب عن الشافعي فإن نسى أربع سجدات ال 
ن األويل وسجدتني من الثانية ومتت يدرى من أيتهن هن نزلناها على األشد فجعلناه ناسيا السجدة م

الثالثة ونسى من الرابعة سجدة فأضف إىل األوىل من الثالثة سجدة فتمت له ركعة وبطلت السجدة اليت 



بقيت من الثالثة ونضيف إىل الرابعة سجدة يسجدها فكأنه مت له ثانية ويأتى بركعتني بسجودمها 
  وسجود السهو

 ID ' '   ا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهممخسة سادسهم كلبهم رمج وقال  (
 ما يكون م ) :تعاىل

  
ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم     :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (

  
 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  

  
لرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىلوالثالثة وا   :  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  

وال يكاد يقدر عليه   .  
  

وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم   ت اهلاء من ستة ألن إمنا حذف :(بست من شوال) :  
  

العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر     
  

كقوله اهلل تعاىل    :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ومثانية أيام) :
  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 

  
عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال  صمنا ستا ولبثنا    
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باب سجود التالوة والشكر    
وقد ترجم سجود القرآن يف اختالف علي وابن مسعود رضى اهلل عنهما ويف اختالف احلديث ويف  

أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي هشيم  اختالف مالك والشافعي رمحهما اهلل تعاىل مرتني أما األول ففيه
عن شعبة عن عاصم عن زر عن علي رضي اهلل عنه قال عزائم السجود أمل تنزيل والنجم واقرأ باسم 
ربك الذي خلق ولسنا وال إياهم نقول هبذا نقول يف القرآن عدد سجود مثل هذه أخربنا الربيع قال 

ي عن أيب عبد الرمحن السلمي عن علي رضي اهلل عنه قال أخربنا الشافعي هشيم عن أيب عبد اهلل اجلعف
كان يسجد يف احلج سجدتني وهبذا نقول وهذا قول العامة قبلنا ويروى عن عمر وابن عمر وابن عباس 

رضي اهلل عنهم وهم ينكرون السجدة اآلخرة يف احلج وهذا احلديث عن علي رضي اهلل عنه خيالفونه 
ال أخربنا ابن مهدي عن سفيان عن حممد بن قيس عن أيب موسى أن ق :أخربنا الربيع قال الشافعي

عليا رضي اهلل عنه ملا رمى باجملدح خر ساجدا وحنن نقول ال بأس بسجدة الشكر ونستحبها ويروى عن 
النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه سجدها وعن أيب بكر وعمر رضي اهلل عنهما وهم ينكروهنا ويكرهوهنا 

السجدة هلل تعاىل يف الشكر وأما الثاين وهو الذي يف اختالف احلديث ففيه أخربنا وحنن نقول ال بأس ب
الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا حممد بن إمساعيل عن ابن أيب ذئب عن احلرث بن عبد الرمحن عن 

قرأ حممد بن عبد الرمحن عن ثوبان عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
بالنجم فسجد وسجد الناس معه إال رجلني قال أراد الشهرة أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال 

أخربنا حممد بن إمساعيل عن ابن أيب ذئب عن يزيد عن عبد اهلل ابن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد 
ل الشافعيبن ثابت أنه قرأ عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالنجم فلم يسجد فيها قا ويف هذيه  :

ويف النجم  :احلديثني دليل على أن سجود القرآن ليس حبتم ولكنا حنب أن ال يترك قال الشافعي
سجدة وال أحب أن يدع شيئا من سجود القرآن وإن تركه كرهته له وليس عليه قضاؤه ألنه ليس 

عاىل إن الصالة كانت على بفرض فإن قال قائل ما دل على أنه ليس بفرض قيل السجود صالة قال اهلل ت
املؤمنني كتابا موقوتا فكان املوقوت حيتمل مؤقتا بالعدد ومؤقتا بالوقت فأبان رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 وسلم أن اهلل عز وجل فرض مخس صلوات 
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من فقال رجل يا رسول اهلل هل على غريها قال ال إال أن تطوع فلما كان سجود القرآن خارجا   
الصلوات املكتوبات كانت سنة اختيار فأحب إلينا أن ال يدعه ومن تركه ترك فضال ال فرضا وإمنا 

سجد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف النجم ألن فيها سجودا يف حديث أيب هريرة ويف سجود النيب 
والرجالن ال صلى اهلل عليه وسلم يف النجم دليل على ما وصفت ألن الناس سجدوا معه إال رجلني 

 :يدعان الفرض إن شاء اهلل ولو تركاه أمرمها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بإعادته قال الشافعي
وأما حديث زيد أنه قرأ عند النيب صلى اهلل عليه وسلم النجم فلم يسجد فهو واهلل أعلم أن زيدا مل 

يه فرضا فيأمر النيب صلى اهلل عليه يسجد وهو القاريء فلم يسجد النيب صلى اهلل عليه وسلم ومل يكن عل
وسلم به أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم بن حممد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار أن رجال قرأ عند النيب صلى اهلل عليه وسلم السجدة فسجد فسجد النيب صلى اهلل عليه وسلم مث 

النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال يا رسول اهلل قرأ فالن  قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد فلم يسجد
عندك السجدة فسجدت وقرأت عندك السجدة فلم تسجد فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم كنت إماما 

إين ألحسبه زيد بن ثابت ألنه حيكى أنه قرأ عند النيب صلى  :فلو سجدت سجدت معك قال الشافعي
منا روى احلديثني معا عطاء بن يسار قال الشافعياهلل عليه وسلم النجم فلم يسجد وإ فأحب أن يبدأ  :

الذي يقرأ السجدة فيسجد وأن يسجد من مسعه فإن قال قائل فلعل أحد هذين احلديثني نسخ اآلخر قيل 
فال يدعى أحد أن السجود يف النجم منسوخ إال جاز ألحد أن يدعى أن ترك السجود منسوخ 

ن السنة السجود لقول اهلل جل وعز فاسجدوا هلل واعبدوا وال يقال والسجود ناسخ مث يكون أوىل أل
لواحد من هذا ناسخ وال منسوخ ولكن يقال هذا اختالف من جهة املباح وأما الثالث وهو الذي يف 

اختالف مالك والشافعي رضي اهلل عنهما ففيه سألت الشافعي عن السجود يف إذا السماء انشقت قال 
ما احلجة فيها سجد فقال أخربنا مالك عن عبد اهلل بن يزيد موىل األسود ابن فيها سجدة فقلت له و



سفيان عن أيب سلمة بن عبد الرمحن أن أبا هريرة رضي اهلل عنه قرأ هلم إذا السماء انشقت فسجد فيها 
 فلما انصرفة أخربهم أن رسول 
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ن ابن شهاب عن األعرج أن عمر بن اخلطاب قرأ اهلل صلى اهلل عليه وسلم سجد فيها أخربنا مالك ع  
والنجم إذا هوى فسجد فيها مث قام فقرأ سورة أخرى أخربنا الشافعي قال أخربنا بعض أصحابنا عن 

مالك أن عمر ابن عبد العزيز أمر حممد بن مسلم أن يأمر القراء أن يسجدوا يف إذا السماء انشقت 
يف سورة احلج فقال فيها سجدتان فقلت وما احلجة يف ذلك أخربنا الربيع سألت الشافعي عن السجود 

فقال وابن عمر أهنما سجدا يف سورة احلج سجدتني وتقولون ليس فيها إال واحدة وتزعمون أن الناس 
أمجعوا أن ليس فيها إال واحدة مث تقولون أمجع الناس وأنتم تروون خالف ما تقولون وهذا ال يعذر أحد 

د أن يكون مأخوذا عليه فيه ملا فيه مما ال خيفى عن أحد يعقل إذا مسعه أرأيتم إذا بأن جيهله وال يرضى أح
قيل لكم أي الناس اجتمع على أن ال سجود يف املفصل وأنتم تروون عن أئمة الناس السجود فيه وال 
تروون عن غريهم مثلهم خالفهم أليس أن تقولوا أمجع الناس أن يف املفصل سجودا أوىل بكم من أن 

قولوا اجتمع الناس على أن ال سجود يف املفصل فإن قلتم ال جيوز إذا مل نعلمهم أمجعوا أن نقول ت
اجتمعوا فقد قلتم اجتمعوا ومل ترووا عن أحد من األئمة قولكم وال أدرى من الناس عندكم أخلقا 

اإلمجاع إال  كانوا فما اسم واحد منهم وما ذهبنا باحلجة عليكم إال من قول أهل املدينة وما جعلنا
إمجاعهم فأحسنوا النظر ألنفسكم واعلموا أنه ال جيوز أن تقولوا أمجع الناس باملدينة حىت ال يكون 

باملدينة خمالف من أهل العلم ولكن قولوا فيما اختلفوا فيه أخترنا كذا كذا وال تدعوا اإلمجاع فدعوا ما 
لى علم أقبح من هذا قلت للشافعي يوجد على ألسنتكم خالفه فما أعلمه يؤخذ على أحد يتثبت ع

أفرأيت إن كان قويل اجتمع الناس عليه أعىن من رضيت من أهل املدينة وإن كانوا خمتلفني فقال 
أرأيتم إن قال من خيالفكم ويذهب إىل قول من خيافلكم قول من أخذت بقوله اجتمع الناس  :الشافعي

خيالفكما اجتمع الناس على قوله فإن كنتم أيكون صادقا فإن كان صادقا وكان باملدينة قول ثالث 



صادقني معا بالتأويل فباملدينة إمجاع من ثالثة وجوه خمتلفة وإن قلتم اإلمجاع هو ضد اخلالف فال يقال 
إمجاع إال ملا ال خالف فيه باملدينة قلت هذا هو الصدق احملض فال نفارقه وال تدعوا اإلمجاع أبدا إال 

اختالف وهو ال يوجد باملدينة إال ويوجد جبميع البلدان عند أهل العلم  فيما ال يوجد باملدينة فيه
 مؤتفقني فيه مل خيالف أهل البلدان أهل املدينة إال فيما اختلف فيه أهل 
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املدينة بينهم وقال يل الشافعي واجعل ما وصفنا على هذا الباب كافيا لك ال على ما سواه إذا أردت   
ع الناس فإن كانوا مل خيتلفوا فقله وإن كانوا اختلفوا فال تقله فإن الصدق يف غريه وترجم أن تقول أمج

مرة أخرى يف سجود القرآن وفيها سألت الشافعي عن السجود يف سورة احلج فقال فيها سجدتان 
ب فقلت وما احلجة يف ذلك فقال أخربنا مالك عن نافع أن رجال من أهل مصر أخربه أن عمر بن اخلطا

أخربنا إبراهيم  :سجد يف سورة احلج سجدتني مث قال إن هذه السورة فضلت بسجدتني قال الشافعي
بن سعد بن إبراهيم عن الزهري عن عبد اهلل بن ثعلبة بن صفية أن عمر بن اخلطاب صلى هبم باجلابية 

نه سجد يف أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أ :فقرأ سورة احلج فسجد فيها سجدتني قال الشافعي
فقد خالفتم  :سورة احلج سجدتني فقلت للشافعي فإنا ال نسجد فيها إال سجدة واحدة فقال الشافعي
ما رويتم عن عمر بن اخلطاب وعبد اهلل بن عمر معا إىل غري قول أحد من أصحاب النيب صلى اهلل عليه 

ردوا بكل واحد وسلم عامة فكيف تتخذون قول بان عمر وحده حجة وقول عمر حجة وحده حىت ت
منهما السنة وتبتنون عليها عددا من الفقه مث خترجون من قوهلما لرأي أنفسكم هل تعلمونه مستدرك 

على أحد قول العورة فيه أبني منها فيما وصفنا من أقاويلكم فمن ذلك اختالف علي وابن مسعود 
ن رسول اهلل صلى اهلل رضي اهلل عنهما ابن مهدي عن سفيان عن أيب إسحق عن عاصم عن علي قال كا

وهذا خيالف احلديث األول  :عليه وسلم يصلي دبر كل صالة ركعتني إال العصر والصبح قال الشافعي
يعين الذي رواه قبل هذا عن علي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال ال تصلوا بعد العصر إال 

ت اليت تكره فيها الصالة ومن ذلك يف أن تصلوا والشمس مرتفعة وسنذكر هذا بتمامه يف باب الساعا



اختالف علي وابن مسعود أيضا يف سنة اجلمعة أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال قال ابن مهدي 
عن سفيان عن أيب حصني عن أيب عبد الرمحن أن عليا رضي اهلل عنه قال من كان مصليا بعد اجلمعة 

هبذا أما حنن فنقول يصلى أربعا ومن ذلك يف فليصل بعدها ست ركعات ولسنا وال إياهم نقول 
اختالف مالك والشافعي رضي اهلل عنهما يف باب القراءة يف العيدين واجلمعة ردا على من قال ال نبايل 

 بأي 
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سورة قرأ قال الشافعي   أو رأيتم إذا استحببنا ركعيت الفجر والوتر وركعتني بعد املغرب لو قال  :
بايل أن ال أفعل من هذا شيئا هي احلجة عليه إال أن يقول قولكم ال أبايل جهالة وترك للسنة قائل ال أ

 ينبغي أن تستحبوا ما صنع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بكل حال ومن ذلك فيما يتعلق 
باب ما جاء يف الوتر بركعة واحدة    
الرجل بواحدة ليس قبلها شيء فقال نعم أخربنا الربيع قال سألت الشافعي عن الوتر أجيوز أن يوتر  

والذي أختار أن صلى عشر ركعات مث أوتر بواحدة فقلت للشافعي فما احلجة يف أن الوتر جيوز بواحدة 
فقال احلجة فيه السنة واآلثار أخربنا مالك عن نافع وعبد اهلل بن دينار عن ابن عمر أن رسول اهلل صلى 

 مثىن فإذا أخشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد اهلل عليه وسلم قال صالة الليل مثىن
صلى أخربنا مالك عن أيب شهاب عن عروة عن عائشة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يصلى بالليل 

إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة أخربنا مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أيب وقاص كان يرتر 
أن ابن عمر كان يسلم من الركعة والركعتني من الوتر حىت يأمر ببعض  بركعة أخربنا مالك عن نافع

وكان عثمان حيىي الليل بركعة وهي وتره وأوتر معاوية بواحدة فقال ابن عباس  :حاجته قال الشافعي
أصاب فقلت للشافعي فإنا نقول ال حنب ألحد أن يوتر بأقل من ثالث ويسلم من الركعتني والركعة من 

لشافعيالوتر فقال ا لست أعرف ملا تقولون وجها واهلل الستعان إن كنتم ذهبتم إىل أنكم تكرهون  :
أن يصلى ركعة منفردة فأنتم إذا صلى ركعتني قبلها مث سلم تأمرونه فإفراد الركعة ألن من سلم من 



صالة فقد فصلها عما بعدها أال ترى أن الرجل يصلى النافلة بركعات يسلم يف كل ركعتني فيكون كل 
ركعتني يسلم بينهما منقطعتني من الركعتني اللتني قبلهما وبعدمها وأن السالم أفضل للفصل أال ترى أن 

رجال لو فاتته صلوات فقضاهن يف مقام يفصل بينهن بسالم كانت كل صالة غري الصالة اليت قبلها 
دة ألن النيب صلى وبعدها خلروجه من كل صالة بالسالم وإن كان إمنا أردمت أنكم كرهتم أن يصلى واح

اهلل عليه وسلم صلى أكثر منها وإمنا يستحب أن يصلى إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة وإن كان 
 أراد أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال صالة 
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مر مبثىن الليل مثىن مثىن فأقل مثىن مثىن أربع فصاعدا وواحدة غري مثىن وقد أوتر بواحدة يف الوتر كما أ  
وقد أخربنا عبد اجمليد عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النيب صلى اهلل عليه 

وسلم كان يوتر خبمس ركعات ال جيلس وال يسلم إال يف اآلخرة منهن فقلت للشافعي فما معين هذا 
غريه وقولكم واهلل فقال هذه نافلة تسع أن يوتر بواحدة وأكثر وخنتار ما وصفت من غري أن نضيف 

يغفر لنا ولكم ال يوافق سنة وال أثرا وال قياسا وال معقوال قولكم خارج من كل شيء من هذا وأقاويل 
الناس إما أن تقولوا ال يوتر إال بثالث كما قال بعض الشرقيني وال يسلم يف واحدة منهن كيال يكون 

ن الوتر بواحدة وأنتم تأمرون بالسالم فيها الوتر واحدة وإما أن ال تكرهوا الوتر بواحدة وكيف تكرهو
وإذا أمرمت به فهي واحدة وإن قلتم كرهناه ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يوتر بواحدة ليس قبلها 

شيء فلم يوتر النيب صلى اهلل عليه وسلم بثالث ليس فيهن شيء فقد استحسنتم أن توتروا بثالث ومنها 
 يف اختالف مالك والشافعي 

يف الوتر  باب   

أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن نافع قال كنت مع ابن عمر ليلة والسماء متغيمة  
فخشى ابن عمر الصبح فأوتر بواحدة مث تكشف الغيم فرأى عليه ليال فشفع بواحدة قال يل الشافعي 

ة ومن أوتر بواحدة مل يشفع وتره وأنتم ختالفون ابن عمر من هذا يف موضعني فتقولون ال يوتر بواحد



قال وال أعلمكم حتفظون عن أحد أنه قال ال يشفع وتره فقلت الشافعي فما تقول أنت يف هذا فقال 
بقول ابن عمر أنه كان يوتر بركعة قال أفتقول يشفع بوتره فقلت ال فقال فما حجتك فيه فقلت روينا 

إذا أوترت من أول الليل فاشفع من آخره وال تعد  عن ابن عباس أنه كره البن عمر أن يشفع وتره وقال
وترا وال تشفعه وأنتم زعمتم أنكم ال تقبلون إال حديث صاحبكم وليس من حديث صاحبكم خالف 
ابن عمر ومنها يف اختالف على وابن مسعود رضي اهلل عنهما يف باب الوتر والقنوت أخربنا الربيع قال 

عبد امللك بن أيب سليمان عن عبد الرحيم عن زاذان أن عليا رضي أخربنا الشافعي قال أخربنا هشيم عن 
اهلل عنه كان يوتر بثالث يقرأ يف كل ركعة بتسع سور من املفصل وهم يقولون نقرأ بسبح اسم ربك 

األعلى والثانية قل يا أيها الكافرون والثالثة نقرأ فاحتة الكتاب وقل هو اهلل أحد وأما حنن فنقول يقرأ فيها 
و اهلل أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل بقل ه  
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أعوذ برب الناس ويفصل بني الركعتني والركعة بالتسليم ومنها يف اختالف احلديث يف    M0 ا الوتر
وقد مسعت أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أوتر أول الليل وآخره يف حديث يثبت مثله  :قال الشافعي

ن املباح له أن يوتر يف الليل كله وحنن نبيح له يف املكتوبة أن يصلى وحديث دونه وذلك فيما وصفت م
يف أول الوقت وآخره وهذا يف الوتر أوسع منه أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان قال 

أخربنا أبو يعفور عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت من كل الليل قد أوتر رسول اهلل صلى اهلل 
لم فانتهى وتره إىل السحر ويف خمتصر املزين يف باب صالة التطوع قال الشافعيعليه وس التطوع  :

وجهان أحدمها صالة مجاعة مؤكدة فال أجيز تركها ملن قدر عليها وهي صالة العيدين وخسوف 
الشمس والقمر واالستسقاء وصالة منفرد وبعضها أوكد من بعض فأكد من ذلك الوتر ويشبه أن يكون 

لتهجد مث ركعتا الفجر قال وال أرخص ملسلم يف ترك واحدة منهما وإن مل أوجبهما ومن ترك صالة ا
واحدة منهما أسوأ حاال ممن ترك مجيع النوافل فأما قيام شهر رمضان فصالة املنفرد أحب إىل منه 

 ورأيتهم باملدينة يقومون بتسع وثالثني وأحب إىل عشرون ألنه روى عن عمر وكذلك يقومون مبكة



ويوترون بثالث قال املزين وال أعلم الشافعي ذكر موضع القنوت من الوتر ويشبه قوله بعد الركوع كما 
قال يف قنوت الصبح وملا كان قول من رفع رأسه بعد الركوع مسع اهلل ملن محده وهو دعاء كان هذا 

ئما مث يدعو وإمنا املوضع للقنوت الذي هو دعاء أشبه وألن من قال يقنت قبل الركوع يأمره يكرب قا
حكم من يكرب بعد القيام إمنا هو للركوع فهذه تكبرية زائدة يف الصالة مل تثبت بأصل وال قياس ويف 

كتاب اختالف علي وعبد اهلل بن مسعود أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال قال هشيم عن عطاء بن 
ذون هبذا يقولون يقنت قبل الركوع وإن السائب إن عليا كان يقنت يف الوتر بعد الركوع وهم ال يأخ

وآخر الليل أحب إىل من أوله  :مل يقنت قبل الركوع مل يقنت بعده وعليه سجدتا السهو قال الشافعي
وأن جزء الليل أثالثا فاألوسط أحب إىل أن يقومه فإن فاته الوتر حىت يصلى الصبح مل يقض قال ابن 

تت ركعتا الفجر حىت تقام الظهر مل يقض ألن أبا هريرة قال مسعود الوتر ما بني العشاء والفجر وإن فا
 إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة ويف اختالف علي وابن مسعود رضي اهلل عنهما 
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أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا ابن علية عن أيب هرون الغنوي عن خطاب بن عبد اهلل   
ي رضي اهلل عنه الوتر ثالثة أنواع فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر مث إن استيقظ فشاء أن قال قال عل

يشفعها بركعة ويصلى ركعتني ركعتني حىت يصبح وإن شاء أوتر آخر الليل وهم يكرهون أن ينقض 
هرون عن الرجل وتره ويقولون إذا أوتر صلى مثىن مثىن أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال يزيد بن 

محاد عن عاصم عن أيب عبد الرمحن أن عليا رضي اهلل عنه حني ثوب املؤذن فقال أين السائل عن الوتر 
نعم ساعة الوتر هذه مث قرأ والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس وهم ال يأخذون هبذا ويقولون ليست 

ال كان علي رضي اهلل هشيم عن حصني قال حدثنا ابن ظبيان ق :هذه من ساعات الوتر قال الشافعي
عنه خيرج إلينا وحنن ننظر إىل تباشري الصبح فيقول الصالة الصالة فإذا قام الناس قال نعم ساعة الوتر 

هذه فإذا طلع الفجر صلى ركعتني فأقيمت الصالة ويف البويطي يقرأ يف ركعيت الفجر قل يا أيها 
م القرآن أجزأه وفيه يف آخر ترمجة طهارة الكافرون وقل هو اهلل أحد أحب إىل وإن قرأ غري هذا مع أ



األرض ومن دخل مسجدا فلريكع فيه قبل أن جيلس فإن هذا مع أم القرآن أجزأه وفيه يف آخر ترمجة 
طهارة األرض ومن دخل مسجدا فلريكع فيه قبل أن جيلس فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمر 

  بذلك وقال حتية املسجد ركعتان
 ID ' '   قف فيه إال جاهل غيبيتو .  

  
والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب     احلذف كما حكاه  -

  
الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن     
  

يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم   من كالم سيبويه كما  جواز الوجهني قد ثبت :  
  

سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب   .  
  

وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله     
  

ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها    أنه ملا ثبت  :
  

جواز   أليام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت سرت مخسا وأنت تريد ا :  
  

عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها     
  

هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك    صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :
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ب الساعات اليت تكره فيها الصالة با   

وهو مذكور يف اختالف احلديث أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن حممد بن حيىي  
ابن حبان عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن الصالة بعد العصر حىت 

لع الشمس أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا تغرب الشمس وعن الصالة بعد الصبح حىت تط
مالك عن نافع عن ابن عمر أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ال يتحرى أحدكم فيصلى عند طلوع 

الشمس وال عند غروهبا أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء 
سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا بن يسار عن الصناحبي أن ر

ارتفعت فارقها فإذا استوت قارهنا فإذا زالت فارقها فإذا دنت إىل الغروب قارهنا فإذا غربت قال 
وروى عن إسحق بن عبد اهلل عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل  :الشافعي

م هنى عن الصالة نصف النهار حىت تزول الشمس إال يوم اجلمعة أخربنا الربيع قال أخربنا عليه وسل
الشافعي قال أخربنا مالك عن ابن شهاب عن ابن املسيب أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نام عن 

 الصبح فصالها بعد أن طلعت الشمس مث قال من نسى الصالة فليصلها إذا ذكرها فإن اهلل عز وجل
يقول أقم الصالة لذكرى أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان عن عمرو بن دينار عن 

نافع بن جبري عن رجل من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم قال كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
أنا يا رسول اهلل قال يف سفر فعرس فقال أال رجل صاحل يكلؤنا الليلة ال نرقد عن الصالة فقال بالل 

فاستند بالل إىل راحلته واستقبل الفجر قال فلم يفزعوا إال حبر الشمس يف وجوههم فقال رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم يا بالل فقال بالل يا رسول اهلل أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك قال فتوضأ رسول 

رواحلهم شيئا مث صلى الفجر قال الشافعياهلل صلى اهلل عليه وسلم مث صلى ركعيت الفجر مث اقتادوا  : 

وهذا يروى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم متصال من حديث أنس وعمران ابن حصني عن النيب صلى 
اهلل عليه وسلم ويزيد أحدمها عن النيب صلى اهلل عليه وسلم من نسى أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي 

د اهلل بن باباه عن جبري بن مطعم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه قال أخربنا سفيان عن أيب الزبري عن عب
 وسلم قال يا بين عبد مناف من وىل منكم من أمر 
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الناس شيئا فال مينعن أحدا طاف هبذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو هنار أخربنا الربيع قال   

عن ابن جريج عن عطاء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثله  أخربنا الشافعي قال أخربنا مسلم وعبد اجمليد
أو مثل معناه ال خيالفه وزاد عطاء يا بين عبد املطلب يا بين هاشم أو يا بين عبد مناف أخربنا الربيع قال 
 أخربنا سفيان عن عبد اهلل ابن أيب لبيد قال مسعت أبا سلمة قال قدم معاوية املدينة قال فبينا هو على املنرب

إذ قال يا كثري بن الصلت اذهب إىل عائشة فسلها عن صالة النيب صلى اهلل عليه وسلم الركعتني بعد 
العصر قال أبو سلمة فذهبت معه وبعث ابن عباس عبد اهلل بن احلرث بن نوفل معنا قال اذهب فامسع ما 

 أم سلمة فسلها قال تقول أم املؤمنني قال فجاءها فسأهلا فقالت له عائشة ال علم يل ولكن اذهب إيل
فذهبنا معه إىل أم سلمة فقالت دخل علي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى 

عندي ركعتني مل أكن أراه يصليهما فقلت يا رسول اهلل لقد صليت صالة مل أكن أراك تصليها قال إين 
دقة فشغلوين عنهما فهما هاتان كنت أصلى ركعتني بعد الظهر وأنه قدم على وفد بين متيم أو ص

الركعتان أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان ابن عيينة عن ابن قيس عن حممد بن 
ابراهيم التيمي عن جده قيس قال رآين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأنا أصلى ركعتني بعد الصبح 

ت ركعيت الفجر فسكت عنه النيب صلى اهلل عليه فقال ما هاتان الركعتان يا قيس فقلت مل أكن صلي
وليس بعد هذا اختالفا يف احلديث بل بعض هذه األحاديث يدل على بعض  :وسلم قال الشافعي

فجماع هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واهلل أعلم عن الصالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس وبعد 
تغرب الشمس وبعد مغيب بعضها حىت يغيب كلها وعن ما تبدو حىت تربز وعن الصالة بعد العصر حىت 

الصالة نصف النهار حىت تزول الشمس إال يوم اجلمعة ليس على كل صالة لزمت املصلى بوجه من 
الوجوه أو تكون الصالة مؤكدة فآمر هبا وإن مل تكن فرضا أو صالة كان الرجل يصليها فأغفلها فإذا 

ه األوقات بالداللة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مث كانت واحدة من هذه الصلوات صليت يف هذ
فإن قال قائل فأين الداللة عن  :إمجاع الناس يف الصالة على اجلنائز بعد الصبح والعصر قال الشافعي

 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قيل يف قوله من 
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 عز وجل يقول أقم الصالة لذكرى وأمره أن ال نسى صالة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها فإن اهلل  
مينع أحد طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء وصلى املسلمون على جنائزهم بعد الصبح والعصر قال 
وفيما روت أم سلمة من أن النيب صلى اهلل عليه وسلم صلى يف بيتها ركعتني بعد العصر  :الشافعي

صالمها بعد العصر ألنه كان يصليهما بعد الظهر فشغل كان يصليهما بعد الظهر فشغل عنهما بالوفد ف
عنهما قال وروى قيس جد حيىي ابن سعيد أن النيب صلى اهلل عليه وسلم رآه يصلى ركعتني بعد الصبح 
فسأله فأخربه بأهنما ركعتا الفجر فأقره ألن ركعيت الفجر مؤكدتان مأمور هبما فال جيوز إال أن يكون 

ات اليت هنى عنها على ما وصفت من كل صالة ال تلزم فأما كل صالة كان هنيه عن الصالة يف الساع
يصليها صاحبها فأغفلها أو شغل عنها وكل صالة أكدت وإن مل تكن فرضا كركعيت الفجر والكسوف 

والنهى عن الصالة بعد  :فيكون هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم فيما سوى هذا ثابتا قال الشافعي
نصف النهار مثله إذا غاب حاجب الشمس وبرز ال اختالف فيه ألنه هنى واحد الصبح وبعد العصر و

وهذا مثل هني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن الصالة نصف النهار حىت تزول الشمس إال يوم 
اجلمعة ألن من شأن الناس التهجري للجمعة والصالة إىل خروج اإلمام قال وهذا مثل احلديث يف هنى 

   عليه وسلم عنالنيب صلى اهلل

 ID ' '    مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة
 وجزء منها 

  
فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر     
  

على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  
  

يان أنه يقالونقل أبو ح    وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :



  
والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب     
  

الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف     
  

ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه     
  

أفصح هذا إن ثبت    صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :
  

ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه   .  
  

وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي   ء يف سقوط اهلا :  مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)
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باب اخلالف يف هذا الباب    
حدثنا الربيع قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل فخالفنا بعض أهل ناحيتنا وغريه فقال يصلى على اجلنائز  :

لك بشيء رواه بعد العصر وبعد الصبح ما مل تقارب الشمس أن تطلع وما مل تتغري الشمس واحتج يف ذ
وابن عمر إمنا مسع من النيب صلى اهلل عليه وسلم النهي  :عن ابن عمر يشبه بعض ما قال قال الشافعي

أن يتحرى أحد فيصلى عند طلوع الشمس وعند غروهبا ومل أعلمه روى عنه النهي عن الصالة بعد 
عن الصالة على اجلنائز العصر وال بعد الصبح فذهب ابن عمر إىل أن النهى مطلق على كل شيء فنهى 

ألهنا صالة يف هذين الوقتني وصلى عليها بعد الصبح وبعد العصر ألنا مل نعلمه روى النهى عن الصالة 
فمن علم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم هنى عن الصالة بعد الصبح  :يف هذه الساعات قال الشافعي

ن يعلم ما قلنا من أنه إمنا هنى عنها فيما ال والعصر كما هنى عنها عند طلوع الشمس وعند غروهبا لزمه أ



يلزم ومن روى يعلم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتني كان يصليهما بعد الظهر 
شغل عنهما وأقر قيسا على ركعتني بعد الصبح لزمه أن يقول هنى عنها فيما ال يلزم ومل ينه الرجل عنه 

يما تؤكد منها عليه ومن ذهب هذا عليه وعلم أن النيب صلى اهلل عليه فيما اعتاد من صالة النافلة وف
وسلم هنى عن الصالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس وبعد العصر حىت تغرب الشمس فال جيوز له أن 

 :يقول إال مبا قلنا به أو ينهى عن الصالة على اجلنائز بعد الصبح والعصر بكل حال قال الشافعي
 يصلي أحد للطواف بعد الصبح حىت تطلع الشمس وال بعد العصر حىت تغرب وذهب أيضا إىل أن ال

الشمس واحتج بأن عمر بن اخلطاب طاف بعد الصبح مث نظر فلم ير الشمس طلعت فركب حىت أناخ 
فإن كان عمر كره الصالة يف تلك الساعة فهو مثل مذهب ابن عمر  :بذي طوى فصلى قال الشافعي

ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن الصالة بعد الصبح وبعد العصر فرأي وذلك أن يكون علم أن رسو
هنيه مطلقا فترك الصالة يف تلك الساعة حىت طلعت الشمس ويلزم من قال هذا أن يقول ال صالة يف 
مجيع الساعات اليت هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن الصالة فيها لطواف وال على جنازة وكذلك 

لى فيها صالة فائتة وذلك من حني يصلى الصبح إىل أن تربز الشمس يلزمه أن ال يص  
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وحني يصلى العصر إىل أن يتتام مغيبها ونصف النهار إىل أن تزول الشمس قال الشافعي   ويف هذا  :
دس املعىن أن أبا أيوب األنصاري مسع النيب صلى اهلل عليه وسلم ينهى أن تستقبل القبلة أو بيت املق

حلاجة اإلنسان قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد صنعت فننحرف ونستغفر اهلل وعجب 
ابن عمر ممن يقول ال تستقبل القبلة وال بيت املقدس حلاجة اإلنسان وقال رأيت رسول اهلل صلى اهلل 
لنهى فرآه مطلقا علم أبو أيوب ا :عليه وسلم على لبنتني مستقبال بيت املقدس حلاجته قال الشافعي

وعلم ابن عمر استقبال النيب صلى اهلل عليه وسلم حلاجته ومل يعلم النهي ومن علمهما معا قال النهي عن 
استقبال القبلة وبيت املقدس يف الصحراء اليت ال ضرورة على ذاهب فيها وال ستر فيها لذاهب ألن 

ن مقبال أو مدبرا وقال ال بأس بذلك يف الصحراء ساحة يستقبله املصلي أو يستدبره فترى عورته إن كا



البيوت لضيقها وحاجة اإلنسان إىل املرفق فيها وسترها وإن أحدا ال يرى من كان فيها إال أن يدخل أو 
ويف هذا املعىن أن أسيد بن حضري وجابر بن عبد اهلل صليا مريضني قاعدين  :يشرف عليه قال الشافعي

ذلك أهنما واهلل أعلم علما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بقوم أصحاء فأمراهم بالقعود معهما و
صلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأمرهم باجللوس فأخذا به وكان احلق عليهما وال أشك أن قد 

عزب عنهما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم صلى يف مرضه الذي مات فيه جالسا وأبو بكر إىل جنبه قائما 
ما فنسخ هذا أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم باجللوس وراءه إذا صلى شاكيا وجالسا والناس من ورائه قيا

وواجب على كل من علم األمرين معا أن يصري إىل أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم اآلخر إذا كان ناسخا 
ملعىن ويف مثل هذا ا :لألول أو إىل أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم الدال بعضه على بعض قال الشافعي
أن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه خطب الناس وعثمان بن عفان حمصور فأخربهم أن النيب صلى اهلل 
عليه وسلم هناهم عن إمساك حلوم الضحايا بعد ثالث وكان يقول به ألنه مسعه من النيب صلى اهلل عليه 

روت عائشة أن النيب صلى اهلل  وسلم وعبد اهلل بن واقد رواه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وغريمها فلما
عليه وسلم هنى عنه عند الدافة مث قال كلوا وتزودوا وادخروا وتصدقوا وروى جابر بن عبد اهلل عن النيب 

 صلى اهلل عليه وسلم أنه هنى عن حلوم الضحايا بعد ثالث مث قال كلوا وتزودوا وتصدقوا كان 
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ن يقول هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم عنه ملعىن وإذا كان مثله فهو جيب على من علم األمرين معا أ  
منهى عنه وإذا مل يكن مثله مل يكن منهيا عنه أو يقول هنى عنه النيب صلى اهلل عليه وسلم يف وقت مث 
وكل قال مبا مسعه من رسول اهلل  :أرخص فيه من بعد واآلخر من أمره ناسخ لألول قال الشافعي

وسلم وكان من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما يدل على أنه قاله على معىن دون معىن  صلى اهلل عليه
وهلذا أشباه غريه يف األحاديث وإمنا وضعت هذه اجلملة  :أو نسخه فعلم األول ومل يعلم قال الشافعي

أهل عليه لتدل على أمور غلط فيها بعض من نظر يف العلم ليعلم من علمه إن من متقدمى الصحبة و
الفضل والدين واألمانة من يعزب عنه من سنن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم شيء علمه غريه ممن لعله 



ال يقاربه يف تقدم صحبته وعلمه ويعلم أن علم خاص السنن إمنا هو علم خاص ملن فتح اهلل عز وجل له 
لو كان مشهورا شهرة مجل علمه ال أنه عام مشهور شهرة الصالة ومجل الفرائض اليت كلفتها العامة و

الفرائض ما كان األمر فيما وصفت من هذا وأشباهه كما وصفت ويعلم أن احلديث إذا رواه الثقات 
عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فذلك ثبوته وأن ال نعول على حديث ليثبت أن وافقه بعض 

صلى اهلل عليه وسلم عمال أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم وال يرد ألن عمل بعض أصحاب النيب 
خالفه ألن ألصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم واملسلمني كلهم حاجة إىل أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم وعليهم اتباعه ال أن شيئا من أقاويلهم تبع ما روى عنه ووافقه يزيد قوله شدة وال شيئا خالفه من 

فروض اتباعه عليهم وعلى الناس وليس هكذا قول بشر غري أقاويلهم يوهن ما روى عنه الثقة ألن قوله امل
فإن قال قائل صح احلديث املروى عن رسول اهلل صلى  :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال الشافعي
اهلل عليه وسلم إذا خالفه بعض أصحابه جاز له أن يتهم عن بعض أصحابه خلالفه ألن كال روى خاصة 

النيب صلى اهلل عليه وسلم أوىل أن يصار إليه ومن قال منهم قوال مل يروه معا وإن بينهما مما روى عن 
عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل جيزألحد أن يقول إمنا قاله عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ملا 

وصفت من أنه يعزب عن بعضهم بعض قوله ومل جيز أن نذكره عنه إال رأيا له ما مل يقله عن رسول اهلل 
ى اهلل عليه وسلم فإن كان هكذا مل جيز أن يعارض بقول أحد قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صل

ولو قال قائل ال جيوز أن يكون إال عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل حيل له خالف من وضعه هذا 
 املوضع وليس من الناس أحد بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه 
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إال وقد أخذ من قوله وترك لقول غريه من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وال جيوز  وسلم  
يف قول النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يرد لقول أحد غريه فإن قال قائل فاذكر يل يف هذا ما يدل على ما 

إمام املسلمني  وصفت فيه قيل له ما وصفت يف هذا الباب وغريه متفرقا ومجلة ومنه أن عمر بن اخلطاب
واملقدم يف املنزلة والفضل وقدم الصحبة والورع والثقة والثبت واملبتدىء بالعلم قبل أن يسأله والكاشف 



عنه ألن قوله حكم يلزم حىت كان يقضى بني املهاجرين واألنصار أن الدية للعاقلة وال ترث املرأة من دية 
ن أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كتب إليه أن زوجها شيئا حىت أخربه أو كتب إليه الضحاك بن سفيا

يورث امرأة أشيم الضبايب من دية زوجها فرجع إليه عمر وترك قوله وكان عمر يقضى أن يف اإلهبام 
مخس عشرة والوسطى واملسبحة عشر عشرا ويف اليت تلى اخلنصر تسعا ويف اخلنصر ستا حىت وجد كتابا 

 صلى اهلل عليه وسلم ويف كل أصبع مما هنالك عشر من اإلبل عند آل عمرو بن حزم الذي كتبه له النيب
فترك الناس قول عمر وصاروا إىل كتاب النيب صلى اهلل عليه وسلم ففعلوا يف ترك أمر عمر ألمر النيب 

صلى اهلل عليه وسلم فعل عمر يف فعل نفسه يف أنه ترك فعل نفسه ألمر النيب صلى اهلل عليه وسلم وذلك 
ويف هذا داللة على أن  : جل وعز عليه وعليهم وعلى مجيع خلقه قال الشافعيالذي أوجب اهلل

حاكمهم كان حيكم برأيه فيما لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيه سنة مل يعلمها ومل يعلمها أكثرهم 
 :وذلك يدل على أن علم خاص األحكام خاص كما وصفت ال عام كعام مجل الفرائض قال الشافعي

ر حىت لقى اهلل عز وجل فسوى بني احلر والعبد ومل يفضل بني أحد بسابقة وال نسب مث وقسم أبو بك
قسم عمر فألغى العبيد وفضل بالنسب والسابقة مث قسم علي فألغى العبيد وسوى بني الناس وهذا أعظم 

الفيء وقسم  ما يلي اخللفاء وأعمه وأواله أن ال خيتلفوا فيه وإمنا هلل جل وعز يف املال ثالثة أقسام قسم
الغنيمة وقسم الصدقة فاختلف األئمة فيها ومل ميتنع أحد من أخذ ما أعطاه أبو بكر وال عمر وال علي 
ويف هذا داللة على أهنم يسلمون حلاكمهم وإن كان رأيهم خالف رأيه وإن كان حاكمهم قد حيكم 

دعى أن حكم حاكمهم إذا خبالف آرائهم ال أن مجيع أحكامهم من اجلهة اإلمجاع منهم وعلى أن من أ
كان بني أظهرهم ومل يردوه عليه فال يكون إال وقد رأوا رأيه قيل إنه لو رأوا رأيه فيه مل خيالفوه بعده 
فإن قال قائل قد رأوه يف حياته رأوا خالفه بعده قيل له فيدخل عليك يف هذا إن كان كما قلت إن 

 إمجاعهم ال يكون حجة عندهم 
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ا كان هلم أن جيمعوا على قسم أيب بكر مث جيمعوا على قسم عمر مث جيمعوا على قسم علي وكل إذ  
واحد منهم خيالف صاحبه فإمجاعهم إذا ليس حبجة عندهم أوال وال آخرا وكذلك ال جيوز إذا مل يكن 
عندهم حجة أن يكون على من بعدهم حجة فإن قال قائل فكيف تقول قلت ال يقال لشيء من هذا 

مجاع ولكن ينسب كل شيء منه إىل فاعله فينسب إىل أيب بكر فعله وإىل عمر فعله وإىل علي فعله وال إ
يقال لغريهم ممن أخذ منهم موافقة هلم وال خمالفة وال ينسب إىل ساكت قول قائل وال عمل عامل إمنا 

األحكام ليس  ينسب إىل كل قوله وعمله ويف هذا ما يدل على أن ادعاء اإلمجاع يف كثري من خاص
كما يقول من يدعيه فإن قال قائل أفتجد مثل هذا قلنا إمنا بدأنا به ألنه أشهر ما صنع األئمة وأوىل أن ال 
خيتلفوا فيه وأن ال جيهله العامة وحنن جند كثريا من ذلك أن أبا بكر جعل اجلد أبا مث طرح اإلخوة معه مث 

رأى على بعض أهل الردة فداء وسبيا وحبسهم  خالفه فيه عمر وعثمان وعلي ومن ذلك أن أبا بكر
لذلك فأطلقهم عمر وقال ال سيب وال فداء مع غري هذا مما سكتنا عنه ونكتفي هبذا منه أخربنا الربيع قال 

أخربنا الشافعي قال أخربنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه أن حيىي بن 
صلى من رقيقه وصام وكان له أمة نوبية قد صلت وصامت  حاطب حدثه قال توىف حاطب فأعتق من

وهي أعجمية مل تفقه فلم ترعه إال حبملها وكانت ثيبا فذهب إىل عمر فحدثه فقال له عمر ألنت الرجل 
ال يأيت خبري فأفزعه ذلك فأرسل إليها عمر فقال أحبلت فقال نعم من مرعرس بدرمهني وإذا هي تستهل 

ف عليا وعثمان وعبد الرمحن بن عوف فقال أشريوا علي قال وكان عثمان بذلك وال تكتمه قال وصاد
جالسا فاضطجع فقال علي وعبد الرمحن قد وقع عليها احلد فقال أشر علي يا عثمان فقال قد أشار 

عليك أخواك فقال أشر أنت علي قال أراها تستهل به كأهنا ال تعلمه وليس احلد إال على من علمه فقال 
ت والذي نفسي بيده ما احلد إال على من علمه فجلدها عمر مائة وغرهبا عاما قال عمر صدقت صدق

فخالف عليا وعبد الرمحن فلم حيدها حدها عندمها وهو الرجم قال وخالف عثمان أن ال  :الشافعي
حيدها حبال وجلدها مائة وغرهبا عاما فلم يرو عن أحد منهم من خالفه بعد حده إياها حرف ومل يعلم 

م له إال بقوهلم املتقدم قبل فعله قال وقال بعض من يقول ما ال ينبغي له إذ قبل حد عمر موالة خالفه
حاطب كذا مل يكن عمر ليحدها إال بإمجاع أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جهالة بالعلم 

 وجرأة على قول ما ال يعلم فمن اجترأ على أن يقول إن قول رجل أو 
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ال الشافعيق   وقضى عمر بن اخلطاب يف أن ال تباع أمهات األوالد وخالفه علي وقضى عمر يف  :

الضرس جبمل وخالفه غريه فجعل الضرس سنا فيها مخس من اإلبل وقال عمر وعلي وابن مسعود وأبو 
ل موسى األشعري وغريهم للرجل على امرأته الرجعة حىت تطهر من احليضة الثالثة وخالفهم غريهم فقا
إذا طعنت يف الدم من احليضة الثالثة فقد انقطعت رجعته عنها مع أشياء كثرية أكثر مما وصفت فدل 

ذلك على أن قائل السلف يقول برأيه وخيالفه غريه ويقول برأيه وال يروى عن غريه فيما قال به شيء 
م قوله ولو جاز أن ينسب فال ينسب الذي مل يرو عنه شيء إىل خالفه وال موافقته ألنه إذا مل يقل مل يعل

إىل موافقته جاز أن ينسب إىل خالفه ولكن كال كذب إذا مل يعرف قوله وال الصدق فيه إال أن يقال ما 
يعرف إذا مل يقل قوال ويف هذا دليل على أن بعضهم ال يرى قول بعض حجة تلزمه إذا رأى خالفها 

بوا قط إن شاء اهلل إىل أن يكون خاص األحكام وأهنم ال يرون الالزم إال الكتاب أو السنة وأهنم مل يذه
كلها إمجاعا كإمجاعهم على الكتاب والسنة ومجل الفرائض وأهنم كانوا إذا وجدوا كتابا أو سنة اتبعوا 
كل واحد منهما وإذا تأولوا ما حيتمل فقد خيتلفون ولذلك إذا قالوا فيما مل يعلموا فيه سنة اختلفوا قال 

أن دعوى االجتماع يف كل األحكام ليس كما ادعى من ادعى ما وصفت وهي حجة على  :الشافعي
من هذا ونظائر له أكثر منه ومجلته أنه مل يدع اإلمجاع فيما سوى مجل الفرائض اليت كلفتها العامة أحد 

من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وال التابعني وال القرن الذين من بعدهم وال القرن الذين 
ال عامل علمته على ظهر األرض وال أحد نسبته العامة إىل علم إال حديثا من الزمان فإن قائال يلوهنم و

ومىت  :قال فيه مبعىن مل أعلم أحدا من أهل العلم عرفه وقد حفظت عن عدد منهم إبطاله قال الشافعي
وفالن كذا ومل كانت عامة من أهل العلم يف دهر بالبلدان على شيء أو عامة قبلهم قيل حيفظ عن فالن 

نعلم هلم خمالفا ونأخذ به وال نزعم أنه قول الناس كلهم ألنا ال نعرف من قاله من الناس إال من مسعناه 
 :منه أو عنه قال وما وصفت من هذا قول من حفظت عنه من أهل العلم نصا واستدالال قال الشافعي

 يكن فسنة فإن مل تكن فقول عامة من والعلم من وجهني اتباع أو استنباط واالتباع اتباع كتاب فإن مل



سلفنا ال نعلم له خمالفا فإن مل يكن فقياس على كتاب اهلل جل وعز فإن مل يكن فقياس على سنة رسول 
 اهلل صلى اهلل عليه وسلم فإن مل يكن فقياس على قوله عامة من 
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من له القياس فاختلفوا وسع كال أن يقول سلف ال خمالف له وال جيوز القول إال بالقياس وإذا قاس   
مببلغ اجتهاده ومل يسعه اتباع غريه فيما أدى إليه اجتهاده خبالفه واهلل أعلم أخربنا الربيع بن سليمان قال 

أخربنا الشافعي حممد بن إدريس املطليب قال ذكر اهلل تبارك امسه األذان بالصالة فقال عز وجل وإذا 
ها هزوا ولعبا وقال إذا نودى للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهلل وذروا ناديتم إىل الصالة اختذو

البيع فأوجب اهلل واهلل أعلم إتيان اجلمعة وسن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم األذان للصلوات 
املكتوبات فاحتمل أن يكون أوجب إتيان صالة اجلماعة يف غري اجلمعة كما أمر بإتيان اجلمعة وترك 

بيع واحتمل أن يكون أذن هبا لتصلى لوقتها وقد مجع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مسافرا ومقيما ال
خائفا وغري خائف وقال اهلل عز وجل لنبيه صلى اهلل عليه وسلم  وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة 

 عليه وسلم من أتى وأمر رسول اهلل صلى اهلل :فلتقم طائفة منهم معك  اآلية واليت بعدها قال الشافعي
الصالة أن يأتيها وعليه السكينة ورخص يف ترك إتيان اجلماعة يف العذر مبا ساذكره إن شاء اهلل تعاىل يف 

موضعه وأشبه ما وصفت من الكتاب والسنة أن ال حيل ترك أن يصلى كل مكتوبة يف مجاعة حىت ال 
اعة أخربنا مالك عن أيب الزناد عن خيلوا مجاعة مقيمون وال مسافرون من أن يصلى فيهم صالة مج

األعرج عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد 
مهمت أن آمر حبطب فيحطب مث آمر بالصالة فيؤذن هلا مث آمر رجل فيؤم الناس مث أخالف إىل رجال 

و يعلم أحدهم أنه جيد عظما مسينا أو مرماتني يتأخرون فأحرق عليهم بيوهتم فو الذي نفسي بيده ل
حسنتني لشهد العشاء أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن عبد الرمحن بن حرملة أن رسول اهلل صلى 
 :اهلل عليه وسلم قال بيننا وبني املنافقني شهود العشاء والصبح ال يسطيعوهنما أو حنو هذاقال الشافعي

اهلل عليه وسلم من مهه أن حيرق على قوم بيوهتم أن يكون قاله يف قوم فيشبه ما قال رسول اهلل صلى 



ختلفوا عن صالة العشاء لنفاق واهلل تعاىل أعلم فال أرخص ملن قدر على صالة اجلماعة يف ترك إتياهنا إال 
من عذر وإن ختلف أحد صالها منفردا مل يكن عليه إعادهتا صالها قبل صالة اإلمام أو بعدها إال صالة 

اجلمعة فإن على من صالها ظهر قبل صالة اإلمام إعادهتا ألن إتياهنا فرض بني واهلل تعاىل أعلم وكل 
 مجاعة صلى فيها رجل يف بيته أو يف مسجد صغري أو 
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كبري قليل اجلماعة أو كثريها أجزأت عنه واملسجد األعظم وحيث كثرت اجلماعة أحب إىل وإن كان   
مع فيه ففاتته فيه الصالة فإن أتى مسجد مجاعة غريه كان أحب إيل وإن مل يأته وصلى لرجل مسجد جي

يف مسجد منفردا فحسن وإذا كان للمجسد إمام راتب ففاتت رجال أو رجاال فيه الصالة صلوا فرادى 
فعل وال أحب أن يصلوا فيه مجاعة فإن فعلوا أجزأهتم اجلماعة فيه وإمنا كرهت ذلك هلم ألنه ليس مما 

وأحسب كراهية من كره ذلك منهم إمنا كان لتفرق  :السلف قبلنا بل قد عابه بعضهم قال الشافعي
الكلمة وأن يرغب رجل عن الصالة خلف إمام مجاعة فيتخلف هو ومن أراد عن املسجد يف وقت 
ه هذا الصالة فإذا قضيت دخلوا فجمعوا فيكون يف هذا اختالف وتفرق كلمة وفيهما املكروه وإمنا أكر

يف كل مسجد له إمام ومؤذن فأما مسجد بين علي ظهر الطريق أو ناحية ال يؤذن فيه مؤذن راتب وال 
يكون له إمام معلوم ويصلى فيه املارة ويستظلون فال أكره ذلك فيه ألنه ليس فيه املعىن الذي وصفت 

مجاعة يف مسجد له من تفرق الكلمة وأن يرغب رجال عن إمامة رجل فيتخذون إماما غريه وإن صلى 
 إمام مث صلى فيه آخرون يف مجاعة بعدهم كرهت ذلك هلم ملا وصفت وأجزأهتم صالهتم 

فضل اجلماعة والصالة معهمقال الشافعي   رمحه اهلل تعاىل  :
أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال صالة اجلماعة تفضل صالة  

درجة أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن أيب الزناد عن األعرج الفذ بسبع وعشرين 
عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال صالة اجلماعة أفضل من صالة أحدكم وحده 

والثالثة فصاعدا إذا أمهم أحدهم مجاعة وأرجو أن يكون االثنان يؤم أحدمها  :خبمسة قال الشافعي



خر مجاعة وال أحب ألحد ترك اجلماعة ولو صالها بنسائه أو رقيقه أو أمه أو بعض ولده يف بيته وإمنا اآل
منعين أن أقول صالة الرجل ال جتوز وحده وهو يقدر على مجاعة حبال تفضيل النيب صلى اهلل عليه وسلم 

فظنا أن قد فاتت رجاال معه صالة اجلماعة على صالة املنفرد ومل يقل ال جتزيء املنفرد صالته وإنا قد ح
الصالة فصلوا بعلمه منفردين وقد كانوا قادرين على أن جيمعوا وأن قد فاتت الصالة يف اجلماعة قوما 

فجاءوا املسجد فصلى كل واحد منهم متفردا وقد كانوا قدارين على أن جيمعوا يف املسجد فصلى كل 
 واحد منهم منفردا وإمنا كرهوا لئال جيمعوا يف 
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مسجد مرتني وال بأس أن خيرجوا إىل موضع فيجمعوا فيه وإمنا صالة اجلماعة بأن يأمت املصلون برجل   
فإذا أئتم واحد برجل فهي صالة مجاعة وكلما كثرت اجلماعة مع اإلمام كان أحب إىل وأقرب إن شاء 

 اهلل تعاىل من الفضل 
العذر يف ترك اجلماعة    

قال الشافعي  اهلل تعاىل أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه أذن يف ليلة ذات برد وريح فقال  رمحه :
أال صلوا يف الرحال مث قال إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يأمر املؤذن إذا كانت أخربنا الربيع 

 صلى اهلل قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهلل
عليه وسلم كان يأمر مناديه يف الليلة الطرية والليلة الباردة ذات ريح أال صلوا يف رحالكم أخربنا الربيع 
قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اهلل بن األرقم أنه كان يؤم 

ص يقول إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به أصحابه يوما فذهب حلاجته مث رجع فقال مسعت رسول اهلل 
قبل الصالة أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا الثقة عن هشام عن أبيه عن عبد اهلل بن األرقم 

أنه خرج إىل مكة فصحبه قوم فكان يؤمهم فأقام الصالة وقدم رجال وقال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
أحدكم الغائط فليبدأ بالغائط قال الشافعي وسلم إذا أقيمت الصالة ووجد وإذا حضر الرجل إماما  :

كان أو غري إمام وضوء بدأ بالوضوء ومل أحب له أن يصلى وهو جيد من الوضوء ألمر النيب صلى اهلل 



عليه وسلم أن يبدأ بالوضوء وما أمر به من اخلشوع يف الصالة وإكماهلا وإن من شغل حباجته إىل وضوء 
يبلغ من اإلكمال للصالة واخلشوع فيها ما يبلغ من ال شغل له وإذا حضر عشاء الصائم أو  أشبه أن ال

املفطر أو طعامه وبه إليه حاجة أرخصت له يف ترك إتيان اجلماعة وأن يبدأ بطعامه إذا كانت نفسه 
ىل وأرخص شديدة التوقان إليه وإن مل تكن نفسه شديدة التوقان إليه ترك العشاء وإتيان الصالة أحب إ

له يف ترك اجلماعة باملرض ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مرض فترك أن يصلى بالناس أياما كثرية 
وباخلوف وبالسفر ومبرض ومبوت من يقوم بأمره وبإصالح ما خياف فوت إصالحه من ماله ومن يقوم 

ما أشبهه أو غلبة نوم أو بأمره وال أرخص له يف ترك اجلماعة إال من عذر والعذر ما وصفت من هذا و
 حضور مال إن غاب عنه خاف ضيعته أو ذهاب يف طلب ضالة يطمع يف إدراكها 
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وخياف فوهتا يف غيبته     

الصالة بغري أمر الوايل    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن أيب حازم عن سهل بن سعد أن رسول اهلل صلى  

يه وسلم ذهب إىل بين عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصالة فجاء املؤذن إىل أيب بكر اهلل عل
فقال أتصلى بالناس فأقيم الصالة قال نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والناس 

ر يف الصالة فتخلص حىت وقف يف الصف فصفق الناس وكان أبو بكر ال يلتفت يف صالته فلما أكث
الناس التصفيق التفت فرأى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأشار إليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

أن أمكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد اهلل على ما أمره به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من 
ما انصرف قال يا أبا ذلك مث استأخر أبو بكر وتقدم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فصلى بالناس فل

بكر ما منعك أن ثبت إذ أمرتك فقال أبو بكر ما كان البن أيب قحافة أن يصلى بني يدي رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم مث قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مايل أراكم أكثرمت التصفيق من نابه شيء يف 

للنساء قال الشافعيصالته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإمنا التصفيق  وجيزيء رجال أن يقدم  :



رجال أو يتقدم فيصلى بقوم بغري أمر الوايل الذي يلى الصالة أي صالة حضرت من مجعة أو مكتوبة أو 
نافلة إن مل يكن يف أهل البلد وال وكذلك إن كان للوايل شغل أو مرض أو نام أو أبطأ عن الصالة فقد 

ليصلح بني بين عمرو بن عوف فجاء املؤذن إىل أيب بكر فتقدم  ذهب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
للصالة وذهب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف غزوة تبوك حلاجته فتقدم عبد الرمحن ابن عوف 
فصلى هبا ركعة من الصبح وجاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأدرك معه الركعة الثانية فصالها 

 قضى ما فاته ففزع الناس لذلك فقال هلم رسول اهلل صلى اهلل عليه خلف عبد الرمحن ابن عوف مث
وأحب  :وسلم قد أحسنتم يغبطهم أن صلوا الصالة لوقتها قال يعين أول وقتها إىل هنا قال الشافعي
يف هذا كله إن كان اإلمام قريبا أن يستأمر وأحب لالمام أن يوكل من يصلى بالناس إذا أبطأ هو عن 

يف هذا كله أن يكون الزمان زمان فتنة أو غري زمان فتنة إال أهنم إذا خافوا يف هذا شيئا الصالة وسواء 
من السلطان أحببت أن ال يعجلوا أمر السلطان حىت خيافوا ذهاب الوقت فإذا خافوا ذهابه مل يسعهم إال 

 الصالة مجاعة أو فرادى وسواء يف هذا 
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د صلى على بالناس العيد وعثمان حمصور رمحة اهلل تعاىل عليهمااجلمعة واألعياد وغريها ق    M0 ذ
رمحه اهلل تعاىل إذا دخل الوايل البلد يليه فاجتمع وغريه يف  :اجتمع القوم وفيهم الوايل قال الشافعي

 واليته فالوايل أحق باإلمامة وال يتقدم أحد ذا سلطان يف سلطانه يف مكتوبه وال نافلة وال عيد ويروى أن
ذا السلطان أحق بالصالة يف سلطانه فإن قدم الوايل رجال فال بأس وإمنا يؤم حينئذ بأمر الوايل والوايل 

املطلق الوالية يف كل من مر به وسلطان حيث مر وإن دخل اخلليفة بلدا ال يليه وبالبلد وال غريه 
لب عليه رجل فاخلليفة أوىل فإن فاخلليفة أوىل بالصالة ألنه واليه إمنا وىل بسببه وكذلك إن دخل بلدا تغ

 مل يكن خليفة فالوايل بالبلد أوىل بالصالة فيه فإن جاوز إىل بلد غريه ال والية له به فهو وغريه سواء 
إمامة القوم ال سلطان فيهم    



قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل أخربنا إبراهيم قال أخربين معن ابن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن قال  :
يالشافع وروى أن نفرا من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم كانوا يف بيت رجل منهم فحضرت  :

 :الصالة فقدم صاحب البيت رجال منهم فقال تقدم فأنت أحق باإلمامة يف منزلك فتقدم قال الشافعي
ه فال وأكره أن يؤم أحد غري ذي سلطان أحدا يف منزله إال أن يأذن له الرجل فإن أذن له فإمنا أم بأمر

بأس إن شاء اهلل تعاىل وإمنا أكره أن يؤمه يف منزله بغري أمره فأما بأمره فذلك ترك منه حلقه يف اإلمامة 
وال جيوز لذي سلطان وال صاحب منزل أن يؤم حىت يكون حيسن يقرأ ما جتزيه به الصالة فإن مل يكن 

صالة من خلفه ممن حيسن هذا فاسدة يقرأ ما جتزيه به الصالة مل يكن له أن يؤم وإن أم فصالته تامة و
وهكذا إذا كان السلطان أو صاحب املنزل ممن ليس حيسن يقرأ مل جتزيء من ائتم به الصالة وإذا تقدم 
أحد ذا سلطان وذا بيت يف بيته بغري إذن واحد منهما كرهته له ومل يكن عليه وال على من صلى خلفه 

صالة نفسها مؤداة كما جتزيء وسواء إمامة الرجل يف بيته إعادة ألن الفعل يف التقدم إذا كان خطأ فال
العبد واحلر إال أن يكون سيده حاضرا فالبيت بيت السيد ويكون أوىل باإلمامة وإذا كان السلطان يف 
بيت رجل كان السلطان أوىل باإلمامة ألن بيته من سلطانه وإذا كان مصر جامع له مسجد جامع ال 

هل الفقه والقرآن مل أكرهه أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك بن أنس عن سلطان به فأيهم أمهم من أ
 نافع أن صاحب املقصورة جاء إىل ابن عمر 
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  M0رمحه اهلل تعاىل أخربنا الثقفي عن أيوب عن أيب  :مجاع القوم يف منزهلم سواء قال الشافعي
قال لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صلوا كما  قالبة قال حدثنا أبو اليمان مالك بن احلويرث قال

هؤالء قوم  :رأيتموين أصلى فإذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكربكم قال الشافعي
قدموا معا فأشبهوا أن تكون قراءهتم وتفقههم سواء فأمروا أن يؤمهم أكربهم وبذلك آمرهم وهبذا نأخذ 

وضع ليس فيهم وال وليسوا يف منزل أحد أن يقدموا أقرأهم وأفقههم فنأمر القوم إذا اجتمعوا يف امل
وأسنهم فإن مل جيتمع ذلك يف واحد فإن قدموا أفقههم إذا كان يقرأ القرآن فقرأ منه ما يكتفى به يف 



صالته فحسن وإن قدموا أقرأهم إذا كان يعلم من الفقه ما يلزمه يف الصالة فحسن ويقدموا هذين معا 
سن منهما وإمنا قيل واهلل تعاىل أعلم أن يؤمهم أقرؤهم أن من مضى من األئمة كانوا على من هو أ

يسلمون كبارا فيتفقهون قبل أن يقرءوا القرآن ومن بعدهم كانوا يقرءون القرآن صغارا قبل أن يتفقهوا 
الة ما يعقل فأشبه أن يكون من كان فقيها إذا قرأ من القرآن شيئا أوىل باإلمامة ألنه قد ينوبه يف الص

كيف يفعل فيه بالفقه وال يعلمه من ال فقه له وإذا استووا يف الفقه والقراءة أمهم أسنهم وأمر النيب صلى 
اهلل عليه وسلم أن يؤمهم أسنهم فيما أرى واهلل تعاىل أعلم أهنم كانوا مشتبهي احلال يف القراءة والعلم 

دموا غري ذي النسب أجرأهم وإن قدموا ذا فأمر أن يؤمهم أكربهم سنا ولو كان فيهم ذو نسب فق
النسب اشتبهت حاهلم يف القراءة والفقه كان حسنا ألن اإلمامة منزلة فضل وقد قال رسول اهلل صلى اهلل 

عليه وسلم قدموا قريشا وال تقدموها فأحب أن يقدم من حضر منهم اتباعا لرسول اهلل صلى اهلل عليه 
لشافعيوسلم إذا كان فيه لذلك موضع قال ا أخربنا عبد اجمليد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن  :

عطاء قال كان يقال يؤمهم أفقههم فإن كانوا يف الفقه سواء فاقرؤهم فإن كانوا يف الفقه والقراءة سواء 
 :فأسنهم مث عاودته بعد ذلك يف العبد يؤم فقلت يؤمهم العبد إذا كان أفقههم قال نعم قال الشافعي

يد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال أخربين نافع قال أقيمت الصالة يف مسجد بطائفة من أخربنا عبد اجمل
املدينة والبن عمر قريبا من ذلك املسجد أرض يعملها وإمام ذلك املسجد موىل له ومسكن ذلك املوىل 

جد تقدم وأصحابه مث فلما مسعهم عبد اهلل بن عمر جاء ليشهد معهم الصالة فقال له املوىل صاحب املس
 فصل فقال له عبد اهلل أنت أحق أن تصلى 
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يف مسجدك مين فصلى املوىل صاحب املسجد قال الشافعي   وصاحب املسجد كصاحب املنزل  :
فأكره أن يتقدمه أحد إال السلطان ومن أم من الرجال ممن كرهت إمامته فأقام الصالة أجزأت إمامته 

 أهل الفقه والقرآن والسن والنسب وإن أم أعرايب مهاجرا أو بدوى قرويا واالختيار ما وصفت من تقدمي
فال بأس إن شاء اهلل تعاىل إال أين أحب أن يتقدم أهل الفضل يف كل حال يف اإلمامة ومن صلى صالة 



من بالغ مسلم يقيم الصالة أجزأته ومن خلفه صالهتم وإن كان غري حممود احلال يف دينه أي غاية بلغ 
احلمد يف الدين وقد صلى أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم خلف من ال حيمدون فعاله من  خيالف

أخربنا مسلم عن ابن جريج عن نافع أن عبد اهلل بن عمر اعتزل مبىن يف  :السلطان وغريه قال الشافعي
ربنا حامت عن قتال ابن الزبري واحلجاج مبىن فصلى مع احلجاج أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخ

جعفر بن حممد عن أبيه أن احلسن واحلسني رضي اهلل تعاىل عنهما كانا يصليان خلف مروان قال فقال 
  أما كانا يصليان إذا رجعا إىل منازهلما فقال ال واهلل ما كانا يزيدان على صالة األئمة

 ID ' '    بعض مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف (ستة)ثبوت اهلاء يف 
 الطرق املتقدمة 

  
للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف    مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :

  
غري صحيح وال فصيح    انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .

  
التاء مع ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت     
  

سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ     
  

احلديث   .  
  

وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل    يتربصن بأنفسهن أربعة ) :
  

أشهر وعشرا     .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (
  

ذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة ه    
  

القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال     



  
تعاىل   سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :

 ويقولون 
  

مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم    ما يكون م ) :وقال تعاىل (
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صالة الرجل بصالة الرجل مل يؤمه    

أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي رمحه اهلل تعاىل وإذا افتتح الرجل الصالة لنفسه ال ينوي أن يؤم أحدا  
اعة أو واحد فصلوا بصالته فصالته جمزئه عنهم وهو هلم إمام وال فرق بينه وبني الرجل ينوي فجاءت مج

أن يصلى هلم ولو مل جيز هذا لرجل مل جيز أن ينوى إمامة رجل أو نفر قليل بأعياهنم ال ينوي إمامة 
  تعاىل التوفيق غريهم ويأتى قوم كثريون فيصلون معهم ولكن كل هذا جائز إن شاء اهلل تعاىل وأسأل اهلل

كراهية اإلمامة    
قال الشافعي  رمحه تعايل روى صفوان بن سليم عن ابن املسيب عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل  :

عليه وسلم قال يأتى قوم فيصلون لكم فإن أمتوا كان هلم ولكم وإن نقصوا كان عليهم ولكم قال 
أيب هريرة يبلغ به النيب صلى اهلل عليه وسلم أخربنا سفيان عن األعمش عن أيب صاحل عن  :الشافعي

فيشبه قول رسول  :قال اإلمام ضامن واملؤذن مؤمتن اللهم فأرشد األئمة واغفر للمؤذنني قال الشافعي
اهلل صلى اهلل عليه وسلم واهلل تعاىل أعلم إن أمتوا فصلوا يف أول الوقت وجاءوا بكمال الصالة يف إطالة 

ح يف الركوع والسجود وإكمال التشهد والذكر فيها ألن هذه غاية التمام وإن القراءة واخلشوع والتسبي
أجزأ أقل منه فلهم ولكم وإال فعليهم ترك االختيار بعمد تركه ولكم ما نويتم منه فتركتموه التباعه مبا 

عن أول  أمرمت باتباعهم يف الصالة فيما جيزئكم وإن كان غريه أفضل منه فعليهم التقصري يف تأخري الصالة



الوقت واإلتيان بأقل ما يكفيهم من قراءة وركوع وسجود دون أكمل ما يكون عنها وإمنا عليكم 
إتباعهم فيما أجزأ عنكم وعليهم التقصري من غاية اإلمتام والكمال وحيتمل ضمناء ملا غابوا عليه من 

قت أو مل يأتوا يف الصالة مبا املخافتة بالقراءة والذكر فأما أن يتركوا ظاهرا أكثر الصالة حىت يذهب الو
تكون منه الصالة جمزئة فال حيل ألحد اتباعهم وال ترك الصالة حىت ميضى وقتها وال صالهتا مبا ال جيزيء 

فيها وعلى الناس أن يصلوا ألنفسهم أو مجاعة مع غري من يصنع هذا ممن يصلى هلم فإن قال قائل ما 
طيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأوىل األمر منكم فإن تنازعتم يف دليل ما وصفت قيل قال اهلل تبارك وتعاىل أ

شيء فردوه إىل اهلل والرسول ويقال نزلت يف أمراء السرايا وأمروا إذا تنازعوا يف شيء وذلك اختالفهم 
 فيه أن يردوه إىل حكم اهلل عز وجل مث حكم الرسول فحكم اهلل مث رسوله صلى اهلل 
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أن يؤتى بالصالة يف الوقت ومبا جتزيء به وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من أمركم  عليه وسلم  
من الوالية بغري طاعة اهلل فال تطيعوه فإذا أخروا الصالة حىت خيرج وقتها أو مل يأتوا فيها مبا تكون به 

 والرسول وأمر رسول جمزئة عن املصلى فهذا من عظيم معاصي اهلل الذي أمر اهلل عز وجل أن ترد إىل اهلل
اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن ال يطاع وال فيها وأحب األذان لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم اغفر 
للمؤذنني وأكره اإلمامة للضمان وما على االمام فيها وإذا أم رجل انبغى له أن يتقى اهلل عز ذكره 

حاال من غريهويؤدي ما عليه يف اإلمامة فإذا فعل رجوت أن يكون خريا   M0 اعلى اإلمام قال
رمحه اهلل تعاىل وروى من وجه عن أيب أمامة قال مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :الشافعي
يقول ال يصلى اإلمام بقوم فيخص نفسه بدعوة دوهنم ويروى عن عطاء بن أيب رباح مثله وكذلك 

رأهم وعليه نقص يف أن خص نفسه دوهنم أحب لالمام فإن مل يفعل وأدى الصالة يف الوقت أجزأة وأج
 أو يدع احملافظة على الصالة يف أول الوقت بكمال الركوع والسجود 

من أم قوما وهم له كارهون    



قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل يقال ال تقبل صالة من أم قوما وهم له كارهون وال صالة امرأة  :
فظ من وجه يثبت أهل العلم باحلديث مثله وإمنا وزوجها غائب عنها وال عبد آبق حىت يرجع ومل أح

عىن به واهلل تعاىل أعلم الرجل غري الواىل يؤم مجاعة يكرهونه فأكره ذلك لإلمام وال بأس به على املأموم 
يعىن يف هذا احلال ألن املأموم مل حيدث شيئا كره له وصالة املأموم يف هذه احلال جمزئة وال أعلم على 

إساءته يف التقدم ال متنعه من أداء الصالة وإن خفت عليه يف التقدم وكذلك املرأة يغيب اإلمام إعادة ألن 
عنها زوجها وكذلك العبد يأبق أخاف عليهم يف أفعاهلم وليست على واحد منهم إعادة صالة صالها 
ه يف تلك احلال وكذلك الرجل خيرج يقطع الطريق ويشرب اخلمر وخيرج يف املعصية أخاف عليه يف عمل
وإذا صلى صالة ففعلها يف وقتها مل أوجب عليه أن يعيدها ولو تطوع بإعادهتا إذا ترك ما كان فيه ما 
كرهت ذلك له وأكره للرجل أن يتوىل قوما وهم له كارهون وإن وليهم واألكثر منهم ال يكرهونه 

ال خيلو أحد وىل قليال واألقل منهم يكرهونه مل أكره ذلك له إال من وجه كراهية الوالية مجلة وذلك أنه 
أو كثريا أن يكون فيهم من يكرهه وإمنا النظر يف هذا إىل العام األكثر ال إىل اخلاص األقل ومجلة هذا أىن 

أكره الوالية بكل حال فإن وىل رجل قوما فليس له أن يقبل واليتهم حىت يكون حمتمال لنفسه للوالية 
 بكل حال آمنا عنده على 
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ن وليه أن حيابيه وعدوه أن حيمل غري احلق عليه متيقظا ال خيدع عفيفا عما صار إليه من أمواهلم م  
وأحكامهم مؤديا للحق عليه فإن نقص واحدة من هذا مل حيل له أن يلى وال ألحد عرفه أن يوليه وأحب 

وال يتناول باطال  مع هذا أن يكون حليما على الناس وإن مل يكن فكان ال يبلغ به غيظه أن جياوز حقا
مل يضره ألن هذا طباع ال ميلكه من نفسه ومىت ويل وهو كما أحب له فتغري وجب على الوايل عزله 
وعليه أن ال يلي له ولو تويل رجل أمر قوم أكثرهم له كارهون مل يكن عليه يف ذلك مأمث إن شاء اهلل 

ا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا تعاىل إال أن يكون ترك الوالية خريا له أحبوه أو كروه أخربن
مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال إذا كان أحدكم 



 :يصلى بالناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف فإذا كان يصلى لنفسه فليطل ماشاء قال الشافعي
ان أخف الناس صالة على الناس وأطول الناس صالة لنفسه وروى عن الين صلى اهلل عليه وسلم قال ك

روى شريك ابن عبد اهلل بن أيب منر وعمرو بن أيب عمرو عن العالء ابن عبد الرمحن  :قال الشافعي
عن أنس بن مالك قال ما صليت خلف أحد قط أخف وال أمت صالة من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

فف الصالة ويكملها كما وصف أنس ومن حدث معه وختفيفها وأحب لالمام أن خي :قال الشافعي
وإكماهلا مكتوب يف كتاب قراءة اإلمام يف غري هذا املوضع وإن عجل اإلمام عما أحببت من متام 

  اإلكمال من التثقيل كرهت ذلك له وال إعادة عليه وال على من خلفه إذا جاء بأقل ما عليه يف الصالة
 ID ' '   عهم وال مخسة إال هو سادسهمثالثة إال راب عليها تسعة ) :و قال تعاىل (

  :وقال تعاىل (عشر
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  

والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل   :  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  

وال يكاد يقدر عليه   .  
  

وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم    إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :
  

أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون     
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باب صفة األئمة وليس يف التراجم    
أخربنا الربيع قال أخربنا حممد بن إدريس الشافعي قال حدثين ابن أيب فديك عن ابن أيب ذئب عن ابن  

وا منها وال شهاب أنه بلغه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال قدموا قريشا موال تقدوها وتعلم
رمحه اللع تعاىل أخربنا ابن أيب فديك عن  :تعاملوها أو تعلموها الشك من ابن أيب فديك قال الشافعي
ابن أيب ذئب عن حكيم ابن أيب حكيم أنه مسع عمر بن عبد العزيز وابن شهاب يقوالن قال رسول اهلل 

ل أخربنا ابن أيب فديك عن ابن أيب ذئب صلى اهلل عليه وسلم من أهان قريشا أهانه اهلل أخربنا الشافعي قا
عن احلرث بن عبد الرمحن أنه بلغه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال لوال أن تبطر قريش ألخربهتا 
أخربنا ابن أيب فديك عن ابن أيب ذئب عن شريك بن عبد  :بالذي هلا عند اهلل عز وجل قال الشافعي

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال لقريش أنتم أوىل الناس هبذا اهلل بن أيب منر عن عطاء بن يسار أن 
األمر ما كنتم مع احلق إال أن تعدلوا فتلحون كما تلحى هذه اجلريدة يشري إىل جريدة يف يده قال 
أخربنا حيىي بن سليم بن عبد اهلل بن عثمان بن خيثم عن إمساعيل بن عبيد بن رفاعة  :الشافعي

جده رفاعة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نادى أيها الناس حدثنا الشافعي األنصاري عن أبيه عن 
قال أخربين عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن يزيد بن عبد اهلل ابن أسامة بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم 

ليه وسلم بن احلرث التيمي أن قتادة بن النعمان وقع بقريش فكأنه نال منهم فقال رسول اهلل صلى اهلل ع
مهال يا قتادة ال تشتم قريشا فإنك لعلك ترى منها رجاال أو يأتى منها رجال حتتقر عملك مع أعماهلم 
 :وفعلك مع أفعاهلم وتغبطهم إذا رأيتهم لوال أن تطغى قريش ألخربهتا بالذي هلا عند اهلل قال الشافعي

اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال يف أخربين مسلم بن خالد عن ابن أيب ذئب بإسناد ال أحفظه أن رسول 
قريش شيئا من اخلري ال أحفظه وقال شرار قريش خيار شرار الناس أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان بن 

عيينة عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جتدون الناس 
سالم إذا فقهوا معادن فخيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإل  
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أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان بن عيينة عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال أتاكم أهل   
اليمن هم ألني قلوبا وأرق أفئدة اإلميان ميان واحلكمة ميانية حدثنا الشافعي قال حدثين عمي حممد بن 

ال وقف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على ثنية تبوك فقال ما العباس عن احلسن بن القاسم األزرقي ق
ههنا شام وأشار بيده إىل جهة الشام حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيب الزناد عن 

األعرج عن أيب هريرة قال جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال يا 
قد عصت وأبت فادع اهلل عليها فاستقبل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم القبلة  رسول اهلل إن دوسا

ورفع يديه فقل الناس هلكت دوس فقال اللهم اهد وسا وات هبم حدثنا الشافعي قال حدثنا عبد العزيز 
بن حممد الدراورد عن حممد بن عمرو بن علقمة عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل 

ه وسلم قال لوال اهلجرة لكنت أمرءا من األنصار ولو أن الناس سلكوا واديا أو شعبا لسلكت وادي علي
األنصارى أو شعبهم حدثنا الشافعي قال أخربنا عبد الكرمي بن حممد اجلرجاين قال حدثين ابن الغسيل 

فحمد اهلل  عن رجل مساه عن أنس بن مالك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خرج يف مرضه فخطب
وأثىن عليه مث قال إن األنصار قد قضوا الذي عليهم وبقى الذي عليكم فاقبلوا من حمسنهم وجتاوزوا عن 
مسيئهم وقال غريه عن احلسن ما مل يكن فيه حد وقال اجلرجاين يف حديثه إن رسول اهلل صلى اهلل عليه 

األنصار وقال يف حديثه إن النيب صلى اهلل وسلم قال اللهم اغفر لألنصار وألبناء األنصار وألبناء أبناء 
عليه وسلم حني خرج هبش إليه النساء والصبيان من األنصار فرق هلم مث خطب وقال هذه املقالة قال 
وحدثين بعض أهل العلم أن أبا بكر قال ما وجدت أنا هلذا احلي من األنصار مثال إال ما  :الشافعي

أن أمنا تالقى الذي يلقون منا مللت هم خلطونا بالنفوس وأجلئوا إىل  قال الطفيل الغنويا أبو أن ميلونا ولو
حجرات أدفأت وأظلت جزى اهلل عنا جعفرا حني أزلقت بنا بعلنا يف الواطئني وزلت قال الربيع هذا 

البيت ااألخري ليس يف احلديث حدثنا الشافعي قال حدثنا عبد الكرمي بن حممد اجلرجاين عن املسعودي 
بن عبد الرمحن أنه قال ما من املهاجرين أحد إال ولألنصار عليه منة أمل يوسعوا يف الديار عن القاسم 

 ويشاطروا يف 
   
 

 199 :صفحة 



 
الثمار وآثروا على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة أخربنا الشافعي قال حدثنا عبد العزيز بن حممد عن   

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال بينا أنا حممد بن عمرو بن علقمة عن أيب مسلة عن أيب هريرة أن 
يعين يف النوم ورؤيا األنبياء وحي قال رسول اهلل صلى اهلل عليه  :أنزع على بئر أستقى قال الشافعي
وسلم فجاء ابن أيب قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبني وفيهما ضعف واهلل يغفر له مث جاء عمر بن اخلطاب 

ضرب الناس بعطن فلم أر عبقريا يفرى فريه وزاد مسلم بن خالد فنزع حىت استحالت يف يده غربا ف
وقوله ويف نزعه ضعف يعىن قصر مدته وعجلة موته  :فأروى الظمأة وضرب الناس بعطن قال الشافعي
وشغله باحلرب ألهل الردة عن االفتتاح والتزيد الذي بلغه عمر يف طول مدته وقوله يف عمر فاستحالت 

دلو العظيم الذي إمنا تنزعه الدابة أو الزرنوق وال ينزعه الرجل بيده لطول مدته يف ديه غربا والغرب ال
وتزيده يف اإلسالم مل يزل يعظم أمره ومناصحته للمسلمني كما ميتح الدلو العظيم أخربنا الشافعي قال 

لى اهلل أخربنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه أن امرأة أتت رسول اهلل ص
عليه وسلم فسألته عن شيء فأمرها أن ترجع فقالت يا رسول اهلل إن رجعت مل أجدك كأهنا تعين املوت 

قال فأتى أبا بكر أخربنا الشافعي قال حدثنا حيىي بن سليم عن جعفر بن حممد عن أبيه عن عبد اهلل بن 
عليهجعفر بن أيب طالب قال ولينا أبو بكر خري خليفة اهلل أرمحه وأحناه    

 ID ' '   فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات  (ومثانية أيام) :كقوله اهلل تعاىل
  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :اهلاء وحذفها فتقول

  
صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال     
  

يتوقف فيه إال جاهل غيب   .  
  

والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب     احلذف كما حكاه  -
  

الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن     
  



يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم    جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :
  

سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب   .  
  

وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله     
  

ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها    أنه ملا ثبت  :
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صالة املسافر يؤم املقيمني    

نا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا الثقة عن معمر عن الزهري عن سامل عن أبيه أن رسول اهلل أخرب 
صلى اهلل عليه وسلم صلى مبىن ركعتني وأبو بكر وعمر أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا 

أن يصلى مسافرا أو وهكذا أحب لالمام  :مالك عن زيد ابن أسلم عن أبيه عن عمر بن قال الشافعي
مقيما وال يوكل غريه ويأمر من وراءه من املقيمني أن يتموا إال أن يكونوا قد فقهوا فيكتفى بفقههم إن 

شاء اهلل تعاىل وإذا اجتمع مسافرون ومقيمون فإن كان الوايل من أحد الفريقني صلى هبم مسافرا كان أو 
 أن يأمر مقيما وال يوىل اإلمامة إال من ليس له أن مقيما وإن كان مقيما فأقام غريه فصلى هبم فأحب إيل

يقصر فإن أمر مسافرا كرهت ذلك له إذا كان يصلى خلفه مقيم ويبىن املقيم على صالة املسافر وال 
إعادة عليه فإن مل يكن فيهم وال فأحب إيل أن يؤمهم املقيم لتكون صالهتم كلها بإمام ويؤخر 

الصالة فإن قدموا مسافرا فأمهم أجزأ عنهم وبىن املقيمون على  املسافرون عن اجلماعة وإكمال عدد
صالة املسافر إذا قصر وإن أمت أجزأهتم صالهتم وإن أم املسافر املقيمني فأمت الصالة أجزأته وأجزأت من 

  خلفه من املقيمني واملسافرين صالهتم



 ID ' '   من كالم  سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق :جواز
 سيبويه وكما دلت 

  
عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها     
  

هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك    صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :
  

م كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليو    
  

فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر     
  

على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  
  

ونقل أبو حيان أنه يقال    وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :
  

شري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب والزخم    
  

الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف     
  

ذف فيه ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احل    
  

أفصح هذا إن ثبت    صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :
  

ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه   .  
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صالة الرجل بالقوم ال يعرفونه    

قال الشافعي  تموا برجل ال يعرفونه فأقام رمحه اهلل تعاىل ولو أن قوما يف سفر أو حضر أو غريه ائ :
الصالة أجزأت عنهم صالهتم ولو شكوا أمسلم هو أو غري مسلم أجزأهتم صالهتم وهو إذا أقام الصالة 

إمام مسلم يف الظاهر حىت يعلموا أنه ليس مبسلم ولو عرفوه بغري اإلسالم وكانوا ممن يعرفونه املعرفة 
أسلم فصلى فصلوا وراءه يف مسجد مجاعة أو صحراء  الذي األغلب عليهم أن إسالمه ال خيفى عليه ولو

مل جتزئهم صالته معه إال أن يسألوه فيقول أسلمت قبل الصالة أو يعلمهم من يصدقون أنه مسلم قبل 
الصالة وإذا أعلمهم أنه أسلم قبل الصالة فصالهتم جمزئه عنهم ولو صلوا معه على علمهم بشركة ومل 

علمهم بعد الصالة أنه أسلم قبلها مل جتزهم صالهتم ألهنم مل يكن هلم يعلموا إسالمه قبل الصالة مث أ
اإلئتمام به على معفرهتم بكفره وإن مل يعلموا إسالمه قبل ائتمامهم به وإذا صلوا مع رجل صالة كثرية 

مث أعلمهم أنه غري مسلم أو علموا من غريه أعادوا كل صالة صلوها خلفه وكذلك لو أسلم مث ارتد عن 
م وصلوا معه يف ردته قبل أن يرجع إىل اإلسالم أعادوا كل صالة صلوها معه اإلسال  

إمامة املرأة للرجال    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل وإذا صلت املرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصالة النساء جمزئة  :

لى النساء وقصرهن وصالة الرجال والصبيان الذكور غري جمزئة ألن اهلل عز وجل جعل الرجال قوامني ع
عن أن يكن أولياء وغري ذلك وال جيوز أن تكون امرأة إمام رجل يف صالة حبال أبدا وهكذا لو كان ممن 
صلى مع املرأة خنثى مشكل مل جتزه صالته معها ولو صلى معها خنثى مشكل ومل يقض صالته حىت بان 

ألنه مل يكن حني صلى معها ممن جيوز  أنه امرأة أحببت له أن يعيد الصالة وحسبت أنه ال جتزئه صالته
  له أن يأمت هبا

 ID ' '   مع  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي
 سقوط املعدود أو 

  



ثبوت اهلاء يف     مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)
  

هلاء يفللدراوردي وحفص بن غياث ثبوت ا    مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :
  

غري صحيح وال فصيح    انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .
  

ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع     
  

ا وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمه    
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إمامة املرأة وموقفها يف اإلمامة    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل أخربنا سفيان عن عمار الدهىن عن امرأة من قومه يقال هلا حجرية أن  :

ة أنه صلت بنسوة العصر روى الليث عن عطاء عن عائش :أم سلمة أمتهن فقامت وسطا قال الشافعي
فقامت يف وسطهن أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم عن صفوان قال إن من السنة أن 
وكان على ابن احلسني يأمر جارية له تقوم بأهله  :تصلى املرأة بالنساء تقوم يف وسطهن قال الشافعي

ساء يف شهر رمضان قال الشافعييف شهر رمضان وكانت عمرة تأمر املرأة أن تقوم للن وتؤم املرأة  :
النساء يف املكتوبة وغريها وآمرها أن تقوم يف وسط الصف وإن كان معها نساء كثري أمرت أن يقوم 

الصف الثاين خلف صفها وكذلك الصفوف وتصفهن صفوف الرجال إذا كثرن ال خيالفن الرجال يف 
صوهتا بالتكبري والذكر الذي جيهر به يف الصالة من  شيء من صفوفهن إال أن تقوم املرأة وسطا وختفض

القرآن وغريه فإن قامت املرأة أمام النساء فصالهتا وصالة من خلفها جمزئة عنهن وأحب إيل أن ال يؤم 
النساء منهن إال حرة ألهنا تصلى متقنعة فإن أمت أمة متقنعة أو مكشوفة الرأس حرائر فصالهتا وصالهتن 



ا وهذا فرضهن وإمامة القاعد والناس خلفه قيام أكثر من إمامة أمة مكشوفة الرأس جمزئة ألن هذا فرضه
رمحه اهلل تعاىل أخربنا مالك عن ابن شهاب عن حممود  :وحرائر متقنعات إمامة األعمى قال الشافعي

ا بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إهن
تكون الظلمة واملطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصل يا رسول اهلل يف بييت مكانا أختذه مصلى قال 

فجاءه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال أين حتب أن نصلى فأشار له إىل مكان من البيت فصلى فيه 
نا إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخرب

 :عن ابن شهاب عن حممود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى قال الشافعي
ومسعت عددا من أهل العلم يذكرون أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يستخلف ابن أم مكتوم 

 وهو أعمى فيصلى بالناس يف عدد غزوات له 
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قال الشافعي   وأحب إمامة األعمى واألعمى إذا سدد إيل القبلة إىل كان أحرى أن ال يلهو بشيء  :
ممة األعمى M0 تراه عيناه ومن أم صحيحا كان أو أعمى فأقام الصلوات أجزأت صالته وال أختار

ح على على الصحيح ألن أكثر من جعله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إماما بصري وال إمامة الصحي
األعمى ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان جيد عددا من األصحاء يأمرهم باإلمامة أكثر من عدد 

 من أمر هبا من العمي 
إمامة العبد    

قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل أخربنا عبد اجمليد عن ابن جريج قال أخربين عبد اهلل بن عبيداهلل بن أيب  :
ائشة أم املؤمنني بأعلى الوادي هو وعبيد بن عمري واملسور بن خمرمة وناس مليكة أهنم كانوا يأتون ع

كثري فيؤمهم أبو عمرو موىل عائشة وأبو عمرو غالمها حينئذ مل يعتق قال وكان إمام بين حممد بن أيب 
واالختيار أن يقدم أهل الفضل يف اإلمامة على ما وصفت وأن يقدم  :بكر وعروة قال الشافعي

املماليك وليس بضيق أن يتقدم اململوك األحرار إماما يف مسجد مجاعة وال يف طريق وال يف  األحرار على



منزل وال يف مجعة وال عيد وال غريه من الصلوات فإن قال قائل كيف يؤم يف اجلمعة وليست عليه قيل 
يق على ليست عليه على معىن ما ذهبت إليه إمنا ليست عليه بضيق عليه أن يتخلف عنها كما ليس بض

خائف وال مسافر وأي هؤالء صلى اجلمعة أجزأت عنه وبني أن كل واحد من هؤالء إذا كان إذا حضر 
  أجزأت عنه وهي ركعتا الظهر اليت هي أربع فصالها بأهلها أجزأت عنه وعنهم

 ID ' '   احلديث.  
  

وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل   : ( أنفسهن أربعة يتربصن ب  
  

أشهر وعشرا     .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (
  

هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة     
  

القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال     
  

تعاىل   سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :
 ويقولون 

  
مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم    ما يكون م ) :وقال تعاىل (
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إمامة األعجمي    
ت عبيد بن عمري يقول اجتمعت مجاعة فيما أخربنا عبد اجمليد عن ابن جريج قال أخربنا عطاء قال مسع 

حول مكة قال حسبت أنه قال يف أعلى الوادي ههنا ويف احلج قال فحانت الصالة فتقدم رجل من آل 



أيب السائب أعجمي اللسان قال أخره السور بن خمرمة وقدم غريه فلبغ عمر بن اخلطاب فلم يعرفه بشيء 
ذلك فقال املسور أنظرين يا أمري املؤمنني أن الرجل كان أعجمي حىت جاء املدينة فلما جاء املدينة عرفه ب

اللسان وكان يف احلج فخشيت أن يسمع بعض احلاج قراءته فيأخذ بعجمته فقال هنالك ذهبت هبا 
وأحب ما صنع املسور وأقر له عمر من تأخري رجل أراد أن  :فقلت نعم فقال قد أصبت قال الشافعي

إذا كان اإلمام أعجميا وكذلك إذا كان غري رضي يف دينه وال عامل مبوضع يؤم وليس بوال وتقدمي غريه 
الصالة وأحب أن ال يتقدم أحد حىت يكون حافظا ملا يقرأ فصيحا به وأكره إمامة من يلحن ألنه قد 

حييل باللحن املعىن فإن أم أعجمي أو حلان فأفصح بأم القرآن أو حلن فيها حلنا ال حييل معىن شيء منها 
ته وأجزأهتم وإن حلن فيها حلنا حييل معىن شيء منها مل جتز من خلفه صالهتم وأجزأته إذا مل حيسن أجزأ

غريه كما جيزيه أن يصلى بال قراءة إذا مل حيسن القراءة ومثل هذا إن لفظ منها بشيء باألعجمية وهو ال 
تموا به فإن أقاما معا أم القرآن حيسن غريه أجزأته صالته ومل جتز من خلفه قرءوا معه أو مل يقرءوا وإذا ائ

أو حلنا أو نطق أحدمها باألعجمية أو لسان أعجمي يف شيء من القرآن غريها أجزأته ومن خلفه صالهتم 
إذا كان أراد القراءة ملا نطق به من عجمة وحلن فإن أراد به كالما غري القراءة فسدت صالته فإن ائتموا 

ني فسدت فقدموا غريه أو صلوا ألنفسهم فرادى أجزأهتم به فسدت صالهتم وإن خرجوا من صالته ح
  صالهتم

 ID ' '   عليها تسعة ) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم
  :وقال تعاىل (عشر

  
 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  

  
والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل والثالثة   :  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  

وال يكاد يقدر عليه   .  
  



وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم   حذفت اهلاء من ستة ألن إمنا  :(بست من شوال) :  
  

العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر     
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إمامة ولد الزنا    
أخربنا مالك عن حيىي بن سعيد أن رجال كان يؤم ناسا بالعقيق فنهاه عمر بن عبد العزيز وإمنا هناه ألنه  

عرف أبوه قال الشافعيكان ال ي وأكره أن ينصب من ال يعرف أبوه إماما ألن اإلمامة موضع فضل  :
وجتزي من صلى خلفه صالهتم وجتزيه إن فعل وكذلك أكره إمامة الفاسق واملظهر البدع ومن صلى 

 خلف واحد منهم أجزأته صالته ومل تكن عليه إعادة إذا أقام الصالة 
إمامة الصيب مل يبلغ    

شافعيقال ال  رمحه اهلل تعاىل إذا أم الغالم الذي مل يبلغ الذي يعقل الصالة ويقرأ الرجال البالغني فإذا  :
أقام الصالة أجزأهتم إمامته واالختيار أن ال يؤم إال بالغ وأن يكون اإلمام البالغ عاملا مبا لعله يعرض له يف 

 الصالة 
إمامة من ال حيسن يقرأ ويزيد يف القرآن    
أم األمي أو من ال حيسن أم القرآن وإن أحسن غريها من القرآن ومل حيسن أم القرآن مل جيز  قال وإذا 

الذي حيسن أم القرآن صالته معه وإن أم من ال حيسن أن يقرأ أجزأت من ال حيسن يقرأ صالته معه وإن 
قرآن وحيسن كان اإلمام ال حيسن أم القرآن وحيسن سبع آيات أو مثان آيات ومن خلفه ال حيسن أم ال

من القرآن شيئا أكثر مما حيسن اإلمام أجزأهتم صالهتم معه ألن كال ال حيسن أم القرآن واإلمام حيسن ما 
جيزيه يف صالته إذا مل حيسن أم القرآن وإن أم رجل قوما يقرءون فال يدرون أحيسن يقرأ أم ال فإذا هو ال 

ئهم صالهتم وابتدءوا الصالة عليهم إذا سجع ما حيسن بقرأ أم القرآن ويتكلم بسجاعة يف القرآن مل جتز



ليس من القرآن أن خيرجوا من الصالة خلفه وإمنا جعلت ذلك عليهم وأن يبتدئوا صالهتم أنه ليس حيسن 
القرآن وإن سجاعته كالدليل الظاهر على انه ال حيسن يقرأ فلم يكن هلم أن يكونوا يف شيء من الصالة 

فابتدوا الصالة معه مث سجع أحببت هلم أن خيرجوا من إمامته ويبتدئوا  معه ولو علموا أنه حيسن يقرأ
الصالة فإن مل يفعلوا أو خرجوا حني سجع من صالته فصلوا ألنفسهم أو قدموا غريه أجزأت عنهم كما 
جتزيء عنهم لوصلوا خلف من حيسن يقرأ فأفسد صالته بكالم عمد أو عمل وال تفسد صالهتم فإفساد 

هلم على االبتداء أن يصلوا معه وإذا صلى هلم من ال يدرون حيسن يقرأ أم ال صالة ال  صالته إذا كان
 جيهر فيها أحببت هلم أن يعيدوا الصالة احتياطا وال جيب ذلك عليهم عندي ألن 
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اهلل تعاىل  الظاهر أن أحدا من املسلمني ال يتقدم قوما يف صالة إال حمسنا ملا جتزيه به الصالة إن شاء  
وإذا أمهم يف صالة جيهر فيها فلم يقرأ أعادوا الصالة بترك القراءة ولو قال قد قرأت يف نفسي فإن كانوا 

ال يعلمونه حيسن القراءة أحببت هلم أن يعيدوا الصالة ألهنم مل يعلموا أنه حيسن يقرأ ومل يقرأ قراءة 
نا مالك بن أنس عن أمساعيل بن أيب حكيم عن يسمعوهنا أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخرب

عطاء بن يسار أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كرب يف صالة من الصلوات مث أشار أن امكثوا مث رجع 
وعلى جلده أثر املاء أخربنا الثقة عن أسامة بن زيد عن عبد اهلل بن يزيد موىل األسود بن سفيان عن 

 هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثل معناه أخربنا الثقة عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان عن أيب
ابن عون عن حممد بن سريين عن النيب صلى اهلل عليه وسلم حنوه وقال إين كنت جنبا فنسيت أخربنا 

الثقة عن محاد بن سلمة عن زياد األعلم عن احلسن عن أيب بكرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم حنوه قال 
هبذا نأخذ وهذا يشبه أحكام اإلسالم ألن الناس إمنا كلفوا يف غريهم األغلب فيما يظهر و :الشافعي

هلم وأن مسلما ال يصلى إال على طهارة فمن صلى خلف رجل مث علم أن إمامه كان جنبا أو على غري 
وضوء وإن كانت امرأة أمت نساء مث علمن أهنا كانت حائضا أجزأت املأمومني من الرجال والنساء 

صالهتم وأعاد اإلمام صالته ولو علم املأمومون من قبل أن يدخلوا يف صالته أنه على غري وضوء مث صلوا 



معه مل جتزهم صالهتم ألنه صلوا بصالة من ال جتوز له الصالة عاملني ولو دخلوا معه يف الصالة غري 
ة كان عليهم أن يتموا عاملني أنه على غري طهارة وعلموا قبل أن يكملوا الصالة أنه على غري طهار

ألنفسهم وينوون اخلروج من إمامته مع علمهم فتجوز صالهتم فإن مل يفعلوا فأقاموا مؤمتني به بعد العلم 
أو غري ناوين اخلروج من إمامته فسدت صالهتم وكان عليهم استئنافها ألهنم قد ائتموا بصالة من ال 

مت طائفة وطائفة مل تعلم فصالة الذين مل يعلموا جتوز هلم الصالة خلفه عاملني وإذا اختلف علمهم فعل
أنه على غري طهارة جائزة وصالة الذين علموا أنه على غري طهارة فأقاموا مؤمتني به غري جائزة ولو افتتح 

اإلمام طاهرا مث انتقضت طهارته فمضى على صالته عامدا أو ناسيا كان هكذا وعمد اإلمام ونسيانه 
 سواء إال 
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أنه يأمث بالعمد وال يأمث بالنسيان إن شاء اهلل تعاىل     
إمامة الكافر    

قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل ولو أن رجال كافرا أم قوما مسلمني ومل يعلموا كفره أو يعلموا مل  :
ساء جتزهم صالهتم ومل تكن صالته إسالما له إذا مل يكن تكلم باإلسالم قبل الصالة ويعزر الكافر وقد أ

من صلى وراءه وهو يعلم أنه كافر ولو صلى رجل غريب بقوم مث شكوا يف صالهتم فلم يدروا أكان 
كافرا أو مسلما مل تكن عليهم إعادة حىت يعلموا أنه كافر ألن الظاهر أن صالته صالة املسلمني ال 

افر ال يكون إماما تكون إال من مسلم وليس من أم فعلم كفره مثل مسلم مل يعلم أنه غري طاهر ألن الك
يف حال واملؤمن يكون إماما يف األحوال كلها إال أنه ليس له أن يصلى إال طاهرا وهكذا لو كان رجل 

مسلم فارتد مث أم وهو مرتد مل جتز من خلفه صالته حىت يظهر التوبة بالكالم قبل إمامتهم فإذا أظهر 
ت له حاالن حال كان فيها مرتدا وحال كان التوبة بالكالم قبل إمامتهم أجزأهتم صالهتم معه ولو كان

فيها مسلما فأمهم فلم يدروا يف أي احلالني أمهم أحببت أن يعيدوا وال جيب ذلك عليهم حىت يعلموا أنه 



أمهم مرتدا ولو أن كافرا أسلم مث أم قوما مث جحد أن يكون أسلم فمن ائتم به بعد إسالمه وقبل جحده 
ه أن يكون أسلم مل جتزه صالته حىت جيدد إسالمه مث يؤمهم بعدهفصالته جائزة ومن ائتم بعد جحد   

 ID ' '   فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات  (ومثانية أيام) :كقوله اهلل تعاىل
  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :اهلاء وحذفها فتقول

  
ت وغريمها عن العرب وال صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكي    
  

يتوقف فيه إال جاهل غيب   .  
  

والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب     احلذف كما حكاه  -
  

الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن     
  

بنقله نعم يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح    جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :
  

سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب   .  
  

وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله     
  

ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها    أنه ملا ثبت  :
  

جواز    سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :
  

عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها     
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إمامة من ال يعقل الصالة    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل وإذا أم الرجل املسلم اجملنون القوم فإن كان جين ويفيق فأمهم يف إفاقته  :

فصالته وصالهتم جمزئة وإن أمهم وهو مغلوب على عقله مل جيزهم وال إياه صالهتم ولو أمهم وهو يعقل 
نوا على وعرض له أمر أذهب عقله فخرجوا من إمامته مكاهنم صلوا ألنفسهم أجزأهتم صالهتم وإن ب

االئتمام شيئا قل أو كثر معه بعد ما علموا أنه قد ذهب عقله مل جتزهم صالهتم خلفه وإن أم سكران ال 
يعقل فمثل اجملنون وإن أم شارب يعقل أجزأته الصالة وأجزأت من صلى خلفه فإن أمهم وهو يعقل مث 

 غلب بسكر فمثل ما وصفت من اجملنون ال خيالفه 
موقف اإلمام    
الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن إسحق بن عبد اهلل بن أيب طلحة عن أنس قال  أخربنا 

 :صليت أنا ويتيم لنا خلف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف بيتنا وأم سليم خلفنا قال الشافعي
ول اهلل أخربنا سفيان بن عيينة عن أيب حازم بن دينار قال سألوا سهل بن سعد من أي شيء منرب رس

صلى اهلل عليه وسلم فقال إما بقى من الناس أحد أعلم به مين من أثل الغابة عمله له فالن موىل فالنه 
ولقد رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حني صعد عليه استقبل القبلة فكرب مث ركع مث نزل القهقري 

قال أخربنا الشافعي قال أخربنا فسجد مث صعد فقرأ مث ركع مث نزل القهقري مث سجد أخربنا الربيع 
مالك عن خمرمة بن سليمان عن كريب موىل ابن عباس عن ابن عباس أنه أخربه أنه بات عند ميمونة أم 
املؤمنني وهي خالته قال فاضطجعت يف عرض الوسادة واضطجع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأهله 

ذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ يف طوهلا فنام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حىت إ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فجلس ميسح وجهه بيده مث قرأ العشر اآليات اخلوامت من سورة آل 

عمران مث قام إىل شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه مث قام يصلى قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل 
فوضع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يده اليمىن على رأسي وأخذ ما صنع مث ذهبت فقمت إىل جنبه 

بأذين اليمىن ففتلها فصلى ركعتني مث ركعتني مث ركعتني مث ركعتني مث ركعتنب مث أوتر مث اضطجع حىت 



فما حكيت من هذه  :جاء املؤذن فقام فصلى ركعتني خفيفتني مث خرج فصلى الصبح قال الشافعي
إلمامة يف النافلة ليال وهنارا جائزة األحاديث يدل على أن ا  
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وأهنا كاإلمامة يف املكتوبة ال خيتلفان ويدل على أن موقف اإلمام أمام املأمومني منفردا واملأمومان   
فأكثر خلفه وإذا أم رجل برجلني فقام منفردا أمامهما وقاما صفا خلفه وإن كان موضع املأمومني رجال 

مشكلون وقف الرجال يلون اإلمام واخلناثى خلف الرجال والنساء خلف اخلناثى ونساء وخناثى 
وكذلك لو مل يكن معه إال خنثى مشكل واحد وإذا أم رجل رجال واحدا أقام اإلمام املأموم عن ميينه 

 وإذا أم خنثى مشكال أو امرأة قام كل واحد منهما خلفه ال حبذائه وإذا أم رجل رجال واحدا أقام اإلمام
املأموم عن ميينه وإذا أم خنثى مشكال أو امرأة قام كل واحد منهما خلفه ال حبذائه وإذا أم رجل رجال 
فوقف املأموم عن يسار اإلمام أو خلفه كرهت ذلك هلما وال إعادة على واحد منهما وأجزأت صالته 

قف أحدمها عن جنبه وكذلك أن أم اثنني فوقفا عن ميينه ويساره أو عن يساره معا أو عن ميينه أو و
واآلخر خلفه أو وقفا معا خلفه منفردين كل واحد منهما خلف اآلخر كرهت ذلك هلما وال إعادة على 
واحد منهما وال سجود للسهو وإمنا أجزت هذا ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أم ابن عباس فوقف 

يفسد أن يكون إىل جنبه اثنان وال مجاعة  إىل جنبه فإذا جاز أن يكون املأموم الواحد إىل جنب اإلمام مل
وال يفسد أن يكونوا عن يساره ألن كل ذلك إىل جنبه وإمنا أجزت صالة املنفرد وحده خلف اإلمام 

ألن العجوز صلت منفردة خلف أنس وآخر معه ومها خلف النيب صلى اهلل عليه وسلم أمامهما قال أبو 
واقف على موضع مرتفع فوقفت خلفه وهو يصلى قائما حممد رأيت النيب صلى اهلل عليه وسلم كأنه 

فوقفت خلفه ألصلى معه فأخذين بيده فأوقفين عن ميينه فنظرت خلف ظهره اخلامت بني كتفيه يشبه 
احلاجب املقوس ونقط سواد يف طرف اخلامت ونقط سواد يف طرفه اآلخر فقمت إليه فقبلت اخلامت ولو 

به أجزأت اإلمام ومن صلى إىل جنبه أو خلفه صالهتم ومل جيز  وقف بعض املأمومني أمام اإلمام يأمت
ذلك من وقف أمام اإلمام صالته ألن السنة أن يكون اإلمام أمام املأموم أو حذاءه ال خلفه وسواء قرب 



ذلك أو بعد من اإلمام إذا كان املأموم أمام اإلمام وكذلك لو صلى خلف اإلمام صف يف غري مكة 
بعضهم أقرب إىل حد القبلة أو السترة ما كانت السترة من اإلمام مل جتز الذي  فتعوج الصف حىت صار

هو أقرب إىل القبلة منه صالته وإن كان يرى صالة اإلمام ولو شك املأموم أهو أقرب إىل القبلة أو 
و أم اإلمام أحببت له أن يعيد وال يتبني يل أن يعيد حىت يستيقن أنه كان أقرب إىل القبلة من اإلمام ول

إمام مبكة وهم يصلون هبا صفوفا مستديرة يستقبل كلهم إىل الكعبة من جهته كان عليهم واهلل تعاىل 
 أعلم عندي أن يصنعوا كما يصنعون يف 
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اإلمام وأن جيتهدوا حىت يتأخروا من كل جهة عن البيت تأخرا يكون يف اإلمام أقرب إىل البيت منهم   
ل عن حد االمام وقربه من البيت عن اإلمام إذا مل يتباين ذلك تباين الذين يصلون صفا وليس يبني ملن زا

واحدا مستقبلي جهة واحدة فيتحرون ذلك كما وصفت وال يكون على واحد منهم أعادة صالة حىت 
لموا يعلم الذين يستقبلون وجه القبلة مع اإلمام أن قد تقدموا اإلمام وكانوا أقرب إىل البيت منه فإذا ع

أعادوا فأما الذين يستقبلون الكعبة كلها من غري جهتها فيجتهدون كما يصلون أن يكونوا أنأى عن 
البيت من اإلمام فإن مل يفعلوا وعلموا أو بعضهم أنه أقرب إىل البيت من اإلمام فال إعادة عليه من قبل 

احد منهما يف غري جهة صاحبه أنه واإلمام وإن اجتمعا أن يكون واحد منهما يستقبل البت جبهته وكل و
فإذا عقل املأموم صالة اإلمام أجزأته صالته قال ومل يزل الناس يصلون مستديري الكعبة واإلمام يف 

وجهها ومل أعلمهم يتحفظون وال أمروا بالتحفظ من أن يكون كل واحد منهم جهته من الكعبة غري 
ا حول البيت إال بالشيء املتباين جدا وهكذا جهة اإلمام أو يكون أقرب إىل البيت منه وقلما يضبط هذ

لو صلى اإلمام بالناس فوقف يف ظهر الكعبة أو أحد جهتها غري وجهها مل جيز للذين يصلون من جهته 
إال أن يكونوا خلفه فإن مل يعلموا أعادوا وأجزأ من صلى من غري جهته وإن صلى وهو أقرب إىل الكعبة 

يكونوا خلفه ولو أن رجال أم رجاال ونساء فقام النساء خلف اإلمام منه واالختيار هلم أن يتحروا أن 
والرجال خلفهن أو قام النساء حذاء اإلمام فائتممن به والرجال إىل جنبهن كرهت ذلك للنساء 



والرجال واإلمام ومل تفسد على واحد منهم صالته وإمنا قلت هذا ألن ابن عيينة أخربنا عن الزهري عن 
لت كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصلى صالته من الليل وأنا معترضة بينه عروة عن عائشة قا

أخربنا ابن عيينة عن مالك بن مغول عن عون بن جحيفة  :وبني القبلة كاعتراض اجلنازةقال الشافعي
عن أبيه قال رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم باألبطح وخرج بالل بالعنزة فركزها فصلى إليها 

لب واملرأة واحلمار ميرون بني يديه قال الشافعيوالك وإذا مل تفسد املرأة على الرجل املصلى أن  :
تكون بني يديه فهي إذا كانت عن ميينه أو عن يساره أخرى أن ال تفسد عليه واخلصى اجملبوب أو غري 

م يف اجملبوب رجل يقف موقف الرجال يف الصالة ويؤم وجتوز شهادته ويرث ويورث ويثبت له سه
القتال وعطاء يف الفيء وإذا كان اخلنثى مشكال فصلي مع إمام وحده وقف خلفه وإن صلى مع مجاعة 

 وقف خلف صفوف الرجال وحده وأما صفوف النساء 
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صالة اإلمام قاعدا    

سول اهلل أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن ر 
صلى اهلل عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه األمين فصلى صالة من الصلوات وهو قاعد 

وصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع 
مد وإذا صلى جالسا فصلوا فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال مسع اهلل ملن محده فقولوا ربنا لك احل

أخربنا حيىي بن حسان عن حممد بن مطر عن هشام بن عروة عن أبيه  :جلوسا أمجعني قال الشافعي
وأمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف حديث أنس ومن حدث معه يف  :عن عائشة قال الشافعي

منسوخ حبديث عائشة أن رسول صالة النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه صلى هبم جالسا ومن خلفه جلوسا 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم صلى هبم يف مرضه الذي مات فيه جالسا وصلوا خلفه قياما فهذا مع أنه سنة 

ناسخة معقول أال ترى أن اإلمام إذا مل يطق القيام صلى جالسا وكان ذلك فرضه وصالة املأمومني غريه 
اإلمام يصلى فرضه قائما إذا أطاق وجالسا إذا مل قياما إذا أطاقوه وعلى كل واحد منهم فرضه فكان 



يطق وكذلك يصلى مضطجعا وموميا إن مل يطق الركوع والسجود ويصلى املأمومون كما يطيقون 
فيصلى كل فرضه فتجزى كال صالته ولو صلى إمام مكتوبة بقوم جالسا وهو يطيق القيام ومن خلفه 

أت من خلفه ألنه مل يكلفوا أن يعلموا أنه يطيق القيام قياما كان اإلمام مسيئا وال جتزئه صالته وأجز
وكذلك لو كان يرى صحة بادية وجلدا ظاهر ألن الرجل قد جيد ما خيفى على الناس ولو علم بعضهم 
أنه يصلى جالسا من غري علة فصلي وراءه قائما أعاد ألنه صلى خلف من يعلم أن صالته ال جتزي عنه 

إمام قاعد فقعد معه مل جتز صالته وكانت عليه اإلعادة ولو صلى  ولو صلى أحد يطيق القيام خلف
اإلمام بعض الصالة قاعدا مث أطاق القيام كان عليه حني أطاق القيام أن يقوم يف موضع القيام وال جيزئه 
غري ذلك وإن مل يفعل فعليه أن يعيد تلك الصالة وصالة من خلفه تامة ولو افتتح اإلمام الصالة قائما مث 

ض حىت ال يطيق القيام كان له أن جيلس ليتم ما بقى من صالته جالسا واملرأة تؤم النساء والرجل يؤم مر
الرجال والنساء يف هذا سواء وإن أمت أمة نساء فصلت مكشوفة الرأس أجزأهتا وإياهن صالهتن فإن 

 عاملة أعادت عتقت فعليها أن تقنع فيما بقى من صالهتا ولو مل يفعل وهي عاملة أن قد عتقت وغري
 صالهتا تلك وكل صالة صلتها مكشوفة الرأس 
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ومقام اإلمام بينه وبني الناس مقصورة وغريها    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا ابن عيينة عن أيب حازم قال سألوا سهل بن سعد عن منرب  

وذكر احلديث أخربنا ابن عيينة قال أخربنا األعمش رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من أي شيء هو 
عن إبراهيم عن مهام قال صلى بنا حذيفة على دكان مرتفع فسجد عليه فجبذه أبو مسعود فتابعه حذيفه 

 :فلما قضى الصالة قال أبو مسعود أيل قد هنى عن هذا قال حذيفة أمل ترين قد تابعتك قال الشافعي
لفه أن يصلى على الشيء املرتفع لرياه من وراءه فيقتدون بركوعه وأختار لالمام الذي يعلم من خ

وسجوده فإذا كان ما يصلى عليه منه متضايقا عنه إذا سجد أو متعاديا عليه كتضايق املنرب وتعاديه 
بارتفاع بعض درجه على بعض أن يرجع القهقري حىت يصري إىل االستواء مث يسجد مث يعود إىل مقامه 



أو متعاديا أو كان ميكنه أن يرجع القهقري أو يتقدم فليتقدم أحب إىل ألن التقدم من وإن كان متضايقا 
شأن املصلني فإن استأخر فال بأس وإن كان موضعه الذي يصلى عليه ال يتضايق إذا سجد وال يتعادى 

عاىل سجد عليه وال أحب أن يتقدم وال يتأخر ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم إمنا رجع للسجود واهلل ت
أعلم لتضايق املنرب وتعاديه وإن رجع القهقري أو تقدم أو مشى مشيا غري منحرف إىل القبلة متباينا أو 

مشى يسريا من غري حاجة إىل ذلك كرهته له وال تفسد صالته وال توجب عليه سجود سهو إذا مل يكن 
علم الناس مرة أحببت أن  ذلك كثريا متباعدا فإن كان كثريا متباعدا فسدت صالته وإن كان اإلمام قد

يصلى مستويا مع املأمومني ألنه مل يرو عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه صلى على املنرب إال مرة واحدة 
وكان مقامه فيما سواها باألرض مع املأمومني فاالختيار أن يكون مساويا للناس ولو كان أرفع منهم أو 

يصلى املأموم من فوق املسجد بصالة اإلمام يف املسجد  أخفض مل تفسد صالته وال صالهتم وال بأس أن
إذا كان يسمع صوته أو يرى بعض من خلفه فقد رأيت بعض املؤذنني يصلى على ظهر املسجد احلرام 

بصالة اإلمام فما علمت أن أحدا من أهل العلم عاب عليه ذلك وإن كنت قد علمت أن بعضهم أحب 
ال الشافعيذلك هلم لو أهنم هبطوا إىل املسجد ق أخربنا إبراهيم بن حممد قال أخربنا صاحل موىل  :

 :التوأمة أنه رأى أبا هريرة يصلى فوق ظهر املسجد احلرام بصالة اإلمام يف املسجد قال الشافعي
 وموقف املرأة إذا أمت النساء تقوم وسطهن فإن قامت متقدمة النساء مل تفسد 
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ا وهي فيما يفسد صالهتن وال يفسدها وجيوز هلن من املواقف وال جيوز صالهتا وال صالهتن مجيع  
رمحه اهلل تعاىل أخربنا سفيان أنه مسع عمرو بن دينار  :كالرجال ال خيتلفن هن والهم قال الشافعي

يقول مسعت جابر بن عبد اهلل يقول كان معاذ بن جبل يصلى مع النيب صلى اهلل عليه وسلم العشاء أو 
يرجع فيصليها بقومه يف بىن سلمة قال فأخر النيب صلى اهلل عليه وسلم العشاء ذات ليلة قال العتمة مث 

فصلى معه معاذ قال فرجع فأم قومه فقرأ بسورة البقرة فتنحى رجل من خلفه فصلى وحده فقالوا له أنا 
خرت العشاء وإن فقت قال ال ولكىن آتى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأتاه فقال يا رسول اهلل إنك أ



معاذا صلى معك مث رجع فأمنا فافتتح بسورة البقرة فلما رأيت ذلك تأخرت وصليت وإمنا حنن أصحاب 
نواضح نعمل بأيدنا فأقبل النيب صلى اهلل عليه وسلم على معاذ فقال أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ 
عيينة قال حدثنا أبو الزبري عن جابر مثله  أخربنا سفيان بن :اقرأ بسورة كذا وسورة كذا قال الشافعي

وزاد فيه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال اقرأ بسبح اسم ربك األعلى والليل إذا يغشى والسماء 
والطارق وحنوها قال سفيان فقلت لعمرو إن أبا الزبري يقول قال له اقرأ بسبح اسم ربك األعلى والليل 

مرو هو هذا أو حنوه أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إذا يغشى والسماء والطارق فقال ع
عبد اجمليد قال أخربين ابن جريج عن عمرو عن جابر قال كان معاذ يصلى مع النيب صلى اهلل عليه وسلم 
العشاء مث ينطلق إىل قومه فيصليها هلم أخربنا إبراهيم بن حممد عن ابن عجالن عن عبيداهلل بن مقسم عن 

بن عبد اهلل أن معاذ بن جبل كان يصلى مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم العشاء مث يرجع إىل  جابر
قومه فيصلى هلم العشاء وهي له نافلة أخربنا الثقة ابن علية أو غريه عن يونس عن احلسن عن جابر بن 

ف ببطن خنل فصلى عبد اهلل أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يصلى بالناس صالة الظهر يف اخلو
واآلخرة من  :بطائفة ركعتني مث سلم مث جاءت طائفة أخرى فصلى هلم ركعتني مث سلم قال الشافعي

هاتني للنيب صلى اهلل عليه وسلم نافلة ولآلخرين فريضة أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا عبد 
ك ومل تصل الظهر فاجعل اليت أدركت اجمليد عن ابن جريج عن عطاء قال وإن أدركت العصر بعد ذل

 مع اإلمام الظهر وصل العصر بعد 
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ذلك قال ابن جريج قال عطاء بعد ذلك وهو خيرب ذلك وقد كان يقال ذلك إذا أدركت العصر ومل   
م تصل الظهر فاجعل الذي أدركت مع اإلمام الظهر أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مسل

بن خالد عن ابن جريج أن عطاء كانت تفوته العتمة فيأتى والناس يف القيام فيصلى معهم ركعتني ويبىن 
أخربنا عبد اجمليد عن ابن جريج  :عليها ركعتني وأنه رآه يفعل ذلك ويعتد به من العتمة قال الشافعي

لعصر فإن ذكرها بعد أن قال قال عطاء من نسى العصر فذكر أنه مل يصلها وهو يف املغرب فليجعلها ا



صلى املغرب فليصل العصر وروى عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه وعن رجل آخر من األنصار 
مثل هذا املعىن ويروى عن أيب الدرداء وابن عباس قريبا منه وكان وهب بن منبه واحلسن وأبو رجاء 

صلوا الظهر فوجدوه صلى فقالوا ما العطاردي يقولون جاء قوم إىل أيب رجاء العطاردي يريدون أن ي
جئنا إال لنصلى معك فقال ال أخيبكم مث قام فصلى هبم ذكر ذلك أبو قطن عن أيب خلدة عن أيب رجاء 
العطاردي أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا عبد اجمليد عن ابن جريج قال قال إنسان لطاوس 

خرة قال أصبت قال الشافعيوجدت الناس يف القيام فجعلتها العشاء اآل وكل هذا جائز بالسنة وما  :
ذكرنا مث القياس ونية كل مصل نية نفسه ال يفسدها عليه أن خيالفها نية غريه وإن أمه أال ترى أن اإلمام 

يكون مسافرا ينوي ركعتني فيجوز أن يصلى وراءه مقيم بنيته وفرضه أربع أوال ترى أن اإلمام يسبق 
ويكون يف اآلخرة فيجزي الرجل أن يصليها معه وهي أول صالته أو ال ترى أن  الرجل بثالث ركعات

اإلمام ينوي املكتوبة فإذا نوى من خلفه أن يصلى نافلة أو نذرا عليه ومل ينو املكتوبة جيزى عنه أو ال 
 ترى أن الرجل بفالة يصلى فيصلى بصالته فتجزئه صالته وال يدري لعل املصلي صلى نافلة أو ال ترى

أنا نفسد صالة اإلمام ونتم صالة من خلفه ونفسد صالة من خلفه ونتم صالته وإذا مل تفسد صالة 
املأموم بفساد صالة اإلمام كانت نية اإلمام إذا خالفت نية املأموم أوىل أن ال تفسد عليه وإن فيما 

لى اإلمام نافلة وصفت من ثبوت سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الكفاية من كل ما ذكرت وإذا ص
فائتم به رجل يف وقت جيوز له فيه أن يصلى على االنفراد فريضة ونوى الفريضة فهي له فريضة كما إذا 

 صلى اإلمام فريضة ونوى املأموم نافلة كانت للمأموم نافلة ال خيتلف ذلك وهكذا إن 
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ظهر كانت له ظهر او يصلى بعدها العصر أدرك اإلمام يف العصر وقد فاتته الظهر فنوى بصالته ال  
وأحب إيل من هذا كله أن ال يأمت رجل إال يف صالة مفروضة يبتدئاهنا معا وتكون نيتهما يف صالة 

 واحدة 
خروج الرجل من صالة اإلمام    



قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل وإذا ائتم الرجل بإمام فصلى معه ركعة أو افتتح معه ومل يكمل اإلمام  :
لركعة أو صلى أكثر من ركعة فلم يكمل اإلمام صالته حىت فسدت عليه استأنف صالته وإن كان ا

مسافرا واإلمام مقيما فعليه أن يقضي صالة مقيم ألن عدد صالة اإلمام لزمه وإن صلى به اإلمام شيئا 
م كرهت ذلك من الصالة مث خرج املأموم من صالة اإلمام بغري قطع من اإلمام للصالة وال عذر للمأمو

له وأحببت أن يستأنف احتياطا فإن بىن على صالة لنفسه منفردا مل ينب يل أن يعيد الصالة من قبل أن 
الرجل خرج من صالته مع معاذ بعد ما افتتح الصالة معه صلى لنفسه فلم نعلم أن النيب صلى اهلل عليه 

 وسلم أمره باإلعادة 
الصالة بإمامني أحدمها بعد اآلخر    

الشافعيقال   رمحه اهلل تعاىل أخربنا مالك عن أيب حازم عن سهل بن سعد أن رسول اهلل صلى اهلل  :
عليه وسلم ذهب إىل بين عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصالة فجاء املؤذن إىل أيب بكر فقال 

ة فتخلص أتصلى للناس فقال نعم فصلى أبو بكر وجاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والناس يف الصال
حىت وقف يف الصف فصفق الناس وكان أبو بكر ال يلتفت يف صالته فلما أكثر الناس التصفيق التفت 

فرأى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأشار إليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن امكث مكانك فرفع 
لك مث استأخر أبو بكر وتقدم أبو بكر يده فحمد اهلل على ما أمره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من ذ

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فصلى بالناس فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك 
فقال أبو بكر ما كان البن أيب قحافة أن يصلى بني يدي رسول اهلل ص مث قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 

يف صالته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإمنا  وسلم مايل رأيتكم أكثرمت التصفيق من نابه شيء
أخربنا مالك عن إمسعيل بن أيب حكيم عن عطاء ابن يسار أن رسول  :التصفيق للنساء قال الشافعي

 اهلل صلى اهلل عليه وسلم كرب يف صالة من الصلوات مث أشار بيده أن امكثوا مث رجع رسول اهلل صلى اهلل 
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لم وعلى جلده أثر املاء أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا الثقة عن أسامة بن زيد عليه وس  
عن عبد اهلل بن يزيد موىل األسود ابن سفيان عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان عن أيب هريرة عن النيب 
ا ال جيوز له معه الصالة واالختيار إذا أحدث اإلمام حدث :صلى اهلل عليه وسلم مبثل معناه قال الشافعي

من رعاف أو انتقاض وضوء أو غريه فإن كان مضى من صالة اإلمام شيء ركعة أو أكثر أن يصلى 
القوم فرادى ال يقدمون أحدا وإن قدموا أو قدم إمام رجال فأمت هلم ما بقى من الصالة أجزأهتم صالهتم 

دم اإلمام الثاين أو الثالث بعض من يف وكذلك لو أحدث اإلمام الثاين والثالث والرابع وكذلك لو ق
الصالة أو تقدم بنفسه ومل يقدمه اإلمام فسواء وجتزيهم صالهتم يف ذلك كله ألن أبا بكر قد افتتح للناس 
الصالة مث استأخر فتقدم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فصار أبو بكر مأموما بعد أن كان إماما وصار 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقد افتتحوا بصالة أيب بكر وهكذا لو  الناس يصلون مع أيب بكر بصالة
استأخر اإلمام من غري حدث وتقدم غريه أجزأت من خلفه صالهتم واختار أن ال يفعل هذا اإلمام وليس 

أحد يف هذا كرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وإن فعله وصلى من خلفه بصالته فصالهتم جائزة جمزية 
إذا جاء اإلمام وقد افتتح الصالة غريه أن يصلى خلف املتقدم إن تقدم بأمره أو مل يتقدم قد عنهم وأحب 

صلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خلف عبد الرمحن بن عوف يف سفره إىل تبوك فإن قيل فهل 
أي هذا خيالف هذا استئخار أيب بكر وتقدم النيب صلى اهلل عليه وسلم قيل هذا مباح ولالمام أن يفعل 

شاء واالختيار أن يأمت اإلمام بالذي يفتتح الصالة ولو أن إماما كرب وقرأ أو مل يقرأ إال أنه مل يركع حىت 
ذكر أنه على غري طهارة كان خمرجه أو وضوؤه أو غسله قريبا فال بأس أن يقف الناس يف صالهتم حىت 

ى اهلل عليه وسلم حني ذكر أنه يتوضأ ويرجع ويستأنف ويتمون هم ألنفسهم كما فعل رسول اهلل صل
جنب فانتظره القوم فاستأنف لنفسه ألنه ال يعتد بتكبريه وهو جنب ويتمون ألنفسهم ألهنم لو خرجوا 

من صالته صلوا ألنفسهم بذلك التكبري فإن كان خروجه متباعدا وطهارته تثقل صلوا ألنفسه بذلك 
ا فخالفوه وصلوا ألنفسهم أو قدموا غريه أجزأهتم التكبري لو أشار إليهم أن ينتظروه وكلمهم بذلك كالم

صالهتم واالختيار عندي واهلل تعاىل أعلم للمأمومني إذا فسدت على اإلمام صالته أن يتموا فرادى ولو 
 أن إماما صلى ركعة مث ذكر أنه جنب فخرج 
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ألهنم يأمتون به وهم عاملون أن  فاغتسل وانتظره القوم فرجع فبىن على الركعة فسدت عليهم صالهتم  
صالته فاسدة ألنه ليس له أن يبىن على صالها جنبا ولو علم ذلك بعضهم ومل يعلمه بعض فسدت صالة 

وإذا أم الرجل القوم فذكر أنه على غري طهر أو  :من علم ومل تفسد صالة من مل يعلم قال الشافعي
بعض املصلني خلفه أو تقدم هو متطوعا بىن  انتقضت طهارته فانصرف فقدم آخر أو مل يقدمه فقدمه

على صالة اإلمام وإن اختلف من خلف اإلمام فقدم بعضهم رجال وقدم آخرون غريه فأيهما تقدم 
أجزأهم أن يصلوا خلفه وكذلك إن تقدم غريمها ولو أن إماما صلى ركعة مث أحدث فقدم رجال قد فاتته 

قدم كرب مع اإلمام قبل أن حيدث االمام مؤمتا باإلمام فصلى تلك الركعة مع اإلمام أو أكثر فإن كان املت
الركعة اليت بقيت على اإلمام وجلس يف مثىن اإلمام مث صلى الركعتني الباقيتني على اإلمام وتشهد فإذا 
أراد السالم قدم رجال مل يفته شيء من صالة اإلمام فسلم هبم وإن مل يفعل سلموا هم ألنفسهم آخرا 

الركعة اليت بقيت عليه ولو سلم هو هبم ساهيا وسلموا ألنفسهم أجزأهتم صالهتم وبىن وقام هو فقضى 
هو لنفسه وسجد للسهو وإن سلم عامدا ذاكرا ألنه مل يكمل الصالة فسدت صالته وقدموا هم رجال 
ا فسلم هبم أو سلموا ألنفسهم أي ذلك فعلوا أجزأهتم صالهتم ولو قام هبم فقاموا وراءه ساهني مث ذكرو

قبل أن يركعوا كان عليهم أن يرجعوا فيتشهدوا مث يسلموا ألنفسهم أو يسلم هبم غريه ولو اتبعوه 
فذكروا رجعوا جلوسا ومل يسجدوا وكذلك لو سجدوا إحدى السجدتني ومل يسجدوا األخرى أو 
لك ذكروا وهم سجود قطعوا السجود على أي حال ذكروا أهنم زائدون على الصالة وهم فيها فارقوا ت

احلال إىل التشهد مث سجدوا للسهو وسلموا ولو فعل هذا بعضهم وهو ذاكر لصالته عامل بأنه مل يكمل 
عددها فسدت عليه صالته ألنه عمد اخلروج من فريضة إىل صالة نافلة قبل التسليم من الفريضة وال 

رج فتوضأ ورجع خروج من صالة إال بسالم قال أبو يعقوب البويطي ومن أحرم جنبا بقوم مث ذكر فخ
مل جيز له أن يؤمهم ألن اإلمام حينئذ إمنا يكرب لالفتتاح وقد تقدم ذلك إحرام القوم وكل مأموم أحرم 
قبل إمامه فصالته باطلة لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم فإذا كرب فكربوا وليس كاملأموم يكرب خلف 

صالة اإلمام فيحدث اإلمام فيقدم الذي  اإلمام يف آخر صالة اإلمام وقد كرب قوم خلف اإلمام يف أول



أحرم معه يف آخر صالته وقد تقدم إحرامه إحرم من أدرك أول صالة اإلمام من هذا بسبيل قال 
 من أحرم قبل اإلمام فصالته باطلة  :الشافعي
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قال الشافعي   ن خلفه وال يأمت رمحه اهلل تعاىل ولو أن رجلني وقفا ليكون كل واحد منهما إماما مل :
واحد منهما بصاحبه كان أحدمها إمام اآلخر أو حبذائه قريبا أو بعيدا منه فصلى خلفهما ناس يأمتون هبما 

معا ال بأحدمها دون اآلخر كانت صالة من صلى خلفهما معا فاسدة ألهنم مل يفردوا النية يف االئتمام 
خر فركعوا بركوعه كانوا خارجني بالفعل دون بأحدمها دون اآلخر أال ترى أن أحدمها لو ركع قبل اآل

النية من إمامة اآلخر إىل غري صالة أنفسهم وال إمام أحدثوه مل يكن هلم إماما قبل إحداثهم ولو أن الذي 
أخر الركوع األول قدم الركوع الثاين فائتموا به كانوا قد خرجوا بالفعل دون النية من إمامته أوال ومن 

ع األول بعده ولو ائتموا هبما معا مث مل ينووا اخلروج من إمامتهما معا والصالة إمامة الذي قدم الركو
ألنفسهم مل جتزهم صالهتم ألهنم افتتحوا الصالة بإمامني يف وقت واحد وليس ذلك هلم فإن قيل فقد 

وسلم وأبو ائتم أبو بكر بالنيب صلى اهلل عليه وسلم والناس بأيب بكر قيل اإلمام رسول اهلل صلى اهلل عليه 
بكر مأموم علم بصالة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان جالسا 

ضعيف الصوت وكان أبو بكر قائما يرى ويسمع ولو ائتم رجل برجل وائتم الناس باملأموم مل جتزهم 
جد بركوع نفسه وسجوده ال صالهتم ألنه ال يصلح أن يكون إماما مأموما إمنا اإلمام الذي يركع ويس

بركوع غريه وسجوده ولو أن رجال رأى رجلني معا واقفني معا فنوى أن يأمت بأحدمها ال بعينه فصليا 
صالة واحدة مل جتزه صالته ألنه مل ينو ائتماما بأحدمها بعينه وكذلك لو صليا منفردين فائتم بأحدمها مل 

صالته بعينه وال جتزئه صالة خلف إمام حىت يفرد النية يف جتزه صالته ألنه مل ينو االئتمام بالذي صلى ب
إمام واحد فإذا أفردها يف إمام واحد أجزأته وإن مل يعرفه بعينه ومل يره إذا مل تكن نيته مشتركة بني 

  امامني أو مشكوكا فيها يف أحد اإلمامني



 ID ' '   د األيامسرت مخسا وأنت تري :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك . 

 صمت  :أو
  

مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها     
  

فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر     
  

على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  
  

أنه يقالونقل أبو حيان     وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :
  

والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب     
  

الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف     
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ائتمام الرجلني أحدمها باآلخر وشكهما    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل ولو أن رجلني صليا معا فائتم أحدمها باآلخر كانت صالهتما جمزئة ولو  :

صليا معا وعلما أن أحدمها ائتم باآلخر وشكا معا فلم يدريا أيهما كان إمام صاحبه كان عليهما معا أن 
ألن على املأموم غري ما على اإلمام يف الصالة وكذلك على اإلمام غري ما على املأموم ولو  يعيدا الصالة

شك أحدمها ومل يشك اآلخر أعاد الذي شك وأجزأ الذي مل يشك صالته ولو صدق الذي شك مل 
يشك كانت عليه اإلعادة وكل ما كلف علمه يف نفسه من عدد الصالة مل جيزه فيه إال علم نفسه ال 

غريه ولو شك فذكره رجل فذكر ذلك على نفسه مل تكن عليه إعادة ألنه يدع اإلعادة اآلن بعلم  علم



نفسه ال بعلم غريه ولو كانوا ثالثة أو أكثر فعلموا أن قد صلوا بصالة أحدهم وشك كل واحد منهم 
يعد الذين مل أكان اإلمام أو املأموم أعادوا معا ولو شك بعضهم ومل يشك بعضهم أعاد الذين شكوا ومل 

 يشكوا وكانت كاملسألة قبلها وكذلك لو كثر عددهم 
 باب املسبوق  

وليس يف التراجم وفيه نصوص فمنها يف باب القول يف الركوع الذي سبق يف تراجم الصالة وهو قوله  
رضي اهلل عنه ولو أن رجال أدرك اإلمام راكعا فركع قبل أن يرفع اإلمام ظهره من الركوع اعتد بتلك 

الركعة ولو مل يركع حىت رفع اإلمام ظهره من الركوع مل يعتد بتلك الركعة وال يعتد هبا حىت يصري 
راكعا واإلمام راكع حباله ولو ركع اإلمام فاطمأن راكعا مث رفع رأسه من الركوع فاستوى قائما أو مل 

ليسبح فأدركه رجل يف  يستو إال أنه قد زايل الركوع إىل حال ال يكون فيها تام الركوع مث عاد فركع
هذه احلال راكعا فركع معه مل يعتد هبذه الركعة ألن اإلمام قد أكمل الركوع أوال وهذا ركوع ال يعتد 

به من الصالة قال الربيع وفيه قول آخر أنه إذا ركع ومل يسبح مث رفع رأسه مث عاد فركع ليسبح فقد 
لما عاد فركع ركعة أخرى فيها كان قد زاد بطلت صالته ألن ركوعه األول كان تاما وإن مل يسبح ف

يف الصالة ركعة عامدا فبطلت صالته هبذا املعىن ومن النصوص يف املسبوق ما ذكره يف باب الصالة من 
اختالف العراقيني وإذا أدرك اإلمام وهو راكع فكرب معه مث مل يركع حىت رفع اإلمام رأسه من الركوع 

وال يعتد بتلك الركعة أخربنا بذلك عن احلسن عن احلكم عن فإن أبا حنيفة كان يقول يسجد معه 
 إبراهيم وبه يأخذ يعين أبا يوسف وكان ابن أيب ليلى يقول يركع ويسجد وحيتسب بذلك من صالته 
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قال الشافعي   ومن أدرك اإلمام راكعا فكرب ومل يركع حىت رفع اإلمام رأسه سجد مع اإلمام ومل  :
السجود ألنه مل يدرك ركوعه ولو ركع بعد رفع اإلمام رأسه مل يعتد بتلك الركعة ألنه مل يعتد بذلك 

يدركها مع اإلمام ومل يقرأ هلا فيكون صلى لنفسه بقراءة وال صلى مع اإلمام فيما أدرك مع اإلمام ومنها 
اإلمام بشيء ومن سبقه  :يف خمتصر البويطي يف باب الرجل يسبقه اإلمام ببعض الصالة قال الشافعي



من الصالة مل يقم لقضاء ما عليه إال بعد فراغ اإلمام من التسليمتني هذا نصه يف البويطي ويف مجع 
اجلوامع يف باب من سبقه اإلمام بشيء حكى هذا الكالم أوال ومل ينسبه للبويطي مث نقل عن الشافعي 

عليه سهو سجد فسجد معه ومن  رضي اهلل عنه أنه قال وأحب لو مكث قليال قدر ما يعلم أنه لو كان
دخل املسجد فوجد اإلمام جالسا يف الركعة اآلخرة فليحرم قائما وليجلس معه فإذا سلم قام بال تكبري 

فقضى صالته وإذا أدرك اإلمام يف الركعة فليقم إذا فرغ اإلمام من صالته بغري تكبري فإن أدركه يف 
غ اإلمام من الركعتني اآلخرتني لقضاء ما عليه فليقم الثنتني فليجلس معه فإذا أراد أن يكون بعد فرا

بتكبري ومن كان خلف اإلمام قد سبقه بركعة فسمع نغمة فظن أن اإلمام قد سلم فقضى الركعة اليت 
بقيت عليه وجلس فسمع سالم اإلمام فهذا سهو حتمله اإلمام عنه وال يعتد هبا ويقضى الركعة اليت عليه 

صالة فعاد فقضى لنفسه فإن سلم اإلمام وهو راكع أو ساجد ألغى مجيع  وال يشبه هذا الذي خرج من
ما عمل قبل سالم اإلمام وابتدأ ركعة ثانية بقراءهتا وركوعها وسجودها بعد سالم اإلمام قاله يف رواية 
البويطي وابن أيب اجلارود وأحب ملن خلف اإلمام أن ال يسبقه بركوع وال سجود وال عمل فإن كان 

اإلمام وهو راكع أو ساجد فذلك جمزيء عنه وإن سبقه فركع أو سجد مث رفع قبله فقال  فعل فركع
بعض الناس يعود فريكع بعد ركوعه وسجوده حىت يكون إما راكعا وإما ساجدا معه وإما متبعا ال جيزئه 

فأحب إيل إذا ائتم به يف عمل الصالة إال ذلك وقال يف كتاب استقبال القبلة وإن رفع رأسه قبل اإلمام 
أن يعود فإن مل يفعل كرهته واعتد بتلك الركعة وقال يف اإلمالء وإذا ترك أن يركع ويسجد مع اإلمام 

فإن كان وراءه يعتد بتلك الركعة إذا ائتم به وإن سبقه اإلمام بذلك فال بأس أن يضع رأسه ساجدا 
وإن قام قبله عاد حىت يقعد بقدر ما ويقيم راكعا بعد ما سبقه االمام إذا كان يف واحدة منهما مع االمام 

سبقه االمام بالقيام فإن مل يفعل وقد جلس وكان يف بعض السجود والركوع معه فهو كمن ركع 
وسجد مث رفع قبله فذلك جيزيء عنه وقد أساء يف ذلك كله وإذا دخل مع االمام وقد سبقه بركعة 

 فصلى اإلمام مخسا ساهيا 
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ال يدرى أنه سها أجزأت املأموم صالته ألنه قد صلى أربعا وإن سبقه وهو يعلم أنه قد واتبعه هو و  
سها بطلت صالته وما أدرك مع اإلمام فهو أول صالته ال جيوز ألحد أن يقول عندي خالف ذلك وإن 

وسورة فاتته مع االمام ركعتان من الظهر وأدرك الركعتني األخريتني صالمها مع اإلمام فقرأ بأم القرآن 
إن أمكنه ذلك وإن مل ميكنه قرأ ما أمكنه وإذا قام قضى ركعتني فقرأ يف كل واحدة منها بأم القرآن 
وسورة وإن اقتصر على أم القرآن أجزأه وإن فاتته ركعة من املغرب وصلى ركعتني قضى ركعة بأم 

من قضائه ومل جيهر يف القرآن وسورة ومل جيهر وإن أدرك منها ركعة قام فجهر يف الثانية وهي األوىل 
الثالثة وقرأ فيها بأم القرآن سورة هذا آخر ما نقله يف مجع اجلوامع من النصوص وظاهر هذا النص أن 

من أدرك مع اإلمام ركعة من اجلمعة أتى بالثانية بعد سالم اإلمام جهرا كما يف الصبح وهكذا يف العيد 
اجلمعة بذلك ألهنا ال تسوغ للمنفرد وهذا قد  واالستسقاء وخسوف القمر وإمنا يتوقف يف اجلواب يف

صار منفردا خبالف الصبح وحنوها ومل تشرع للمنفرد وهذا التوقف ليس مبعترب من أن حكم اجلمعة 
ثابت له وانفراده هبذه احلالة ال يصريها ظهرا وقد نص يف األم يف صالة اخلوف يف ترمجة تقدم اإلمام يف 

املسبوق جيهر يف الركعة الثانية فقال يف أواخر الترمجة املذكورة  صالة اخلوف على شيء يدل على أن
وإن كان خوف يوم اجلمعة وكان حمروسا إذا خطب بطائفة وحضرت معه طائفة اخلطبة مث صلى 

بالطائفة اليت حضرت اخلطبة ركعة وثبت قائما فأمتوا ألنفسهم بقراءة جيهرون فيها مث وقفوا بإزاء العدو 
يت مل تصل فصلت معه الركعة اليت بقيت عليه من اجلمعة وثبت جالسا فأمتوا ألنفسهم وجاءت الطائفة ال

مث سلم هبم فقد صرح الشافعي بأن الطائفة األوىل تتم ألنفسها الركعة الباقية بقراءة جيهرون فيها وقد 
ن حكم صرح بذلك القاضي أبو الطيب يف تعليقه فقال يصلون ألنفسهم ركعة جيهرون فيها بالقراءة أل

املنفرد يف الصالة اليت جيهر فيها بالقراءة كحكم اإلمام يف الركعة الثانية ومل يتعرض الشافعي جلهر الفرقة 
الثانية يف الركعة الثانية ألهنا يف حكم القدوة ومن كان مقتديا فإنه يسر وبذلك صرح القاضي أبو الطيب 

انية لبقاء حكم اجلمعة بالنسبة إىل اإلمام خبالف وغريه فإن قيل إمنا جهرت الفرقة األوىل من الركعة الث
املسبوق قلنا هذا ختيل له وجه ولكن األرجح أنه ال فرق ألهنم منفردون يف هذه احلالة كاملسبوق وقد 

نقل هذا النص عن األمام الشيخ أبو حامد وغريه ومل يتعرضوا للجهر الذي ذكرناه وتعرض له ابن 
املذكور ويف اختالف العراقيني يف أول باب الصالة وإذا أتى الرجل  الصباغ يف الشامل بعد نقل النص

 إىل اإلمام يف أيام التشريق وقد سبقه 
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بركعة فسلم اإلمام عند فراغه فإن أبا حنيفة كان يقول يقوم الرجل فيقضي وال يكرب معه ألن التكبري   
يوسف وكان ابن أيب ليلى يقول يكرب مث يقوم فيقضى  ليس من الصالة إمنا هو بعدها وبه يأخذ يعين أبا

وإذا سبق الرجل بشيء من الصالة يف أيام التشريق فسلم اإلمام فكرب مل يكرب املسبوق  :قال الشافعي
بشيء من الصالة وقضى الذي عليه فإذا سلم كرب وذلك أن التكبري أيام التشريق ليس من الصالة إمنا هو 

إلمام فيما كان من الصالة وهذا ليس من الصالة ذكر بعدها وإمنا يتبع ا  

باب صالة املسافر    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل قال اهلل عز وجل  وإذا ضربتم يف األرض فليس عليكم جناح أن  :

تقصروا من الصالة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا  اآلية قال فكان بينا يف كتاب اهلل تعاىل أن قصر 
ضرب يف األرض واخلوف ختفيف من اهلل عز وجل عن خلقه ال أن فرضا عليهم أن يقصروا الصالة يف ال

كما كان قوله ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن أو تفرضوا هلن فريضة رخصة ال أن حتما 
عليهم أن يطلقوهن يف هذه احلال وكما كان قوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم يريد 

اهلل تعاىل أعلم أن تتجروا يف احلج ال أن حتما عليهم أن يتجروا وكما كان قوله فليس عليهن جناح أن و
يضعن ثياهبن وكما كان قوله  ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم  اآلية ال إن حتما عليهم أن 
اب مث بالسنة والقصر يف اخلوف والسفر بالكت :يأكلوا من بيوهتم وال بيوت غريهم قال الشافعي

والقصر يف السفر بال خوف سنة والكتاب يدل على أن القصر يف السفر بال خوف رخصة من اهلل عز 
وجل ال أن حتما عليهم أن يقصروا كما كان ذلك يف اخلوف والسفر أخربنا مسلم بن خالد وعبد 

هلل بن باباه عن يعلي بن اجمليد عن ابن جريج قال أخربين عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أيب عمار عن عبد ا
أمية قال قلت لعمر بن اخلطاب إمنا قال اهلل عز وجل أن تقصروا من الصالة إن خفتم أن يفتنكم الذين 
كفروا فقد أمن الناس فقال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال 



م بن حممد عن طلحة ابن عمرو عن عطاء عن صدقة تصدق اهلل هبا عليكم فاقبلوا صدقته أخربنا إبراهي
 عائشة قالت كل ذلك قد فعل رسول اله صلى اهلل عليه وسلم قصر الصالة يف السفر وأمت 
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أخربنا إبراهيم عن ابن حرملة عن ابن املسيب قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خياركم الذين   
وا أو قال مل يصوموا قال فاالختيار والذي أفعل مسافرا وأحب أن يفعل إذا سافروا قصروا الصالة وأفطر

قصر الصالة يف اخلوف والسفر ويف السفر بال خوف ومن أمت الصالة فيهما مل تفسد عليه صالته جلس 
يف مثىن قدر التشهد أو مل جيلس وأكره ترك القصر وأهنى عنه إذا كان رغبة عن السنة فيه وأكره ترك 

اخلفني رغبة عن السنة فيه ومن ترك املسح على اخلفني غري رغبة عن السنة مل أكره له ذلك املسح على 
قال وال اختالف أن القصر إمنا هو يف ثالث صلوات الظهر والعصر والعشاء وذلك أهنن أربع فيصليهن 

ض ركعتني ركعتني وال قصر يف املغرب وال الصبح ومن سعة لسان العرب أن يكون أريد بالقصر بع
الصالة دون بعض وإن كان خمرج الكالم فيها عاما فإن قال قائل قد كره بعض الناس أن أمت بعض 

أمرائهم مبىن قيل الكراهية وجهان فإن كانوا كرهوا ذلك اختيارا للقصر ألنه السنة فكذلك نقول وخنتار 
د قصر النيب صلى السنة يف القصر وإن كرهوا ذلك أن قاصرا قصر ألنه ال يرى القصر إال يف خوف وق

اهلل عليه وسلم يف غري خوف فهكذا قلنا نكره ترك شيء من السنن رغبة عنها وال جيوز أن يكون أحد 
ممن مضى واهلل تعاىل أعلم كره ذلك إال على أن يترك رغبة عنه فإن قيل فما دل على ذلك قيل صالهتم 

ذكر إمتام الصالة مبىن يف منزله وعابه  مع من أمت أربعا وإذا صلوا وحدانا صلوا ركعتني وأن ابن مسعود
مث قام فصلى أربعا فقيل له يف ذلك فقال اخلالف شر ولو كان فرض الصالة يف السفر ركعتني مل يتمها 
إن شاء اهلل تعاىل منهم أحد ومل يتمها ابن مسعود يف منزله ولكنه كما وصفت ومل جيز أن يتمها مسافر 

ضي اهلل تعاىل عنها فرضت الصالة ركعتني قيل له قد أمتت عائشة مع مقيم فإن قال فقد قالت عائشة ر
يف السفر بعد ما كانت تقصر فإن قال قائل فما وجه قوهلا قيل له تقول فرضت ملن أراد من املسافرين 
وقد ذهب بعض أهل هذا الكالم إىل غري هذا املعىن فقال إذا فرضت ركعتني يف السفر وأذن اهلل تعاىل 



وف فصالة اخلوف ركعة فإن قال فما احلجة عليهم وعلى أحد إن تأول قوهلا على غري ما بالقصر يف اخل
قلت قلنا ما ال حجة يف شيء معه مبا ذكرنا من الكتاب مث السنة مث إمجاع العامة على أن صالة املسافرين 

م وال غريهأربع مع اإلمام املقيم ولو كان فرض صالهتم ركعتني ما جاز هلم أن يصلوها أربعا مع مقي   

 ID ' '    ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول
 فإن احلذف فيه 

  
أفصح هذا إن ثبت    صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :
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مجاع تفريع صالة املسافر    

فعيأخربنا الربيع قال قال الشا  ال ختتلف صالة املكتوبة يف احلضر والسفر إال يف األذان والوقت  :
والقصر فأما ما سوى ذلك فهما سواء ما جيهر أو خيافت يف السفر فيما جيهر فيه وخيافت يف احلضر 

ويكمل يف السفر كما يكمل يف احلضر فأما التخفيف فإذا جاء بأقل ما عليه يف السفر واحلضر أجزأه ال 
فف يف السفر عن صالة احلضر إال من عذر ويأتى مبا جيزيه واإلمامة يف السفر واحلضر سواء أرى أن خي

وال أحب ترك األذان يف السفر وتركه فيه أخف من تركه يف احلضر وأختار االجتماع للصالة يف السفر 
إمامة وإن صلت كل رفقة على حدهتا أجزأها ذلك إن شاء اهلل تعاىل وإن اجتمع مسافرون ومقيمون ف

املقيمني أحب إيل وال بأس أن يؤم املسافرون املقيمني وال يقصر الذي يريد السفر حىت خيرج من بيوت 
القرية اليت سافر منها كلها فإذا دخل أدىن بيوت القرية اليت يريد املقام هبا أمت أخربنا سفيان عن إبراهيم 

عليه وسلم الظهر باملدينة أربعا بن ميسرة عن أنس بن مالك قال صليت مع رسول اهلل صلى اهلل 
وصليت معه العصر بذي احلليفة ركعتني أخربنا سفيان عن حممد بن املنكدر أنه مسع أنس بن مالك 

يقول مثل ذلك إال أنه قال بذي احلليفة أخربنا سفيان عن أيوب عن أيب قالبة عن أنس مثل ذلك قال 



مل يف السفر فلو أن رجال نوى أن يسافر فلم يثبت ويف هذا دليل أن الرجل ال يقصر بنية السفر دون الع
به سفره مل يكن له أن يقصر قال ولو أثبت به سفره مث نوى أن يقيم أمت الصالة ونية املقام مقام ألنه 

مقيم وجتتمع فيه النية وأنه مقيم وال تكون نية السفر سفرا ألن النية تكون منفردة وال سفر معها إذا كان 
يكون هلا حكم إال بشيء معها فلو أن رجال خرج مسافرا يقصر الصالة مث افتتح الظهر مقيما والنية ال 

ينوي أن جيمع بينها وبني العصر مث نوى املقام يف الظهر قبل أن ينصرف من ركعتني كان عليه أن يبىن 
إن شاء  حىت يتم أربعا ومل يكن عليه أن يستأنف ألنه يف فرض الظهر ال يف غريها ألنه كان له أن يقصر

ومل حيدث نية يف املقام وكذلك إذا فرغ من الركعتني ما مل يسلم فإذا سلم مث نوى أن يقيم أمت فيما 
يستقبل ومل يكن عليه أن يعيد ما مضى ولو كان نوى يف صالة الظهر املقام مث سلم من الركعتني 

ن يتم قبل أن ميضي من صالته استأنف الظهر أربعا ولو مل ينو املقام فافتتح ينوى أن يقصر مث بدا له أ
شيء أو بعد كان ذلك له ومل تفسد عليه صالته ألنه مل يزد يف صالته شيئا ليس منها إمنا ترك القصر 

 الذي كان مباحا له وكان التمام غري حمظور عليه ولو صلى 
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ى أن يتم الصالة بغري مسافر مبسافرين ومقيمني ونوى أن يصلى ركعتني فلم يكمل الصالة حىت نو  
مقام أو ترك الرخصة يف القصر كان على املسافرين واملقيمني التمام ومل تفسد على واحد من الفريقني 

صالته وكانوا كمن صلى خلف مقيم ولو فسدت على مسافر منهم صالته وقد دخل معه كان عليه أن 
عليه أن يصلى أربعا ألنه وجب يصلى أربعا وكان كمسافر دخل يف صالة مقيم ففسدت عليه صالته ف

عليه عدد صالة مقيم يف الصالة اليت دخل معه فيها قال ولو صلى مسافر خلف مسافر ففسدت عليه 
صالته فانصرف ليتوضأ فعلم أن املسافر صلى ركعتني مل يكن عليه إال ركعتان وإن علم أن املسافر 

جيزيه غري ذلك ولو صلى مسافر خلف رجل ال صلى أربعا أو مل يعلم صلى أربعا أو ثنتني صلى أربعا ال 
يعلم مسافر هو أو مقيم ركعة مث انصرف اإلمام من صالته أو فسدت على املسافر صالته أو انتقض 
وضوؤه كان عليه أن يصلى أربعا ال جيزيه غري ذلك ولو أن مسافرا صلى مبسافرين ومقيمني فرعف 



ام الراعف أن يصلوا أربعا ألنه مل يكمل لواحد من القوم فقدم مقيما كان على املسافرين واملقيمني واإلم
الصالة حىت كان فيها يف صالة مقيم ولو صلى مسافر مبسافرين ومقيمني ركعتني أمت املقيمون وقصر 

املسافرون إن شاءوا فإن نووا أو واحد منهم أن يصلوا أربعا كانوا كاملقيمني يتمون بالنية وإمنا يلزمهم 
ا نووا مع الدخول يف الصالة أو بعده وقبل اخلروج منها اإلمتام فأما من قام من املسافرين التمام بالنية إذ

إىل الصالة ينوى أربعا فلم يكرب حىت نوى اثنتني أو نوى أربعا بعد تسليمه من اثنتني فليس عليه أن 
فعليه سجود  يصلى أربعا ولو أن مسافرا أم مسافرين ومقيمني فكانت نيته اثنتني فصلى أربعا ساهيا

السهو وإن كان معه مقيمون صلوا بصالته وهم ينوون هبا فريضتهم فهي عنهم جمزئة ألنه قد كان له أن 
يتم وتكون صالهتم خلفه تامة وإن كان من خلفه من املسافرين نووا إمتام الصالة ألنفسهم فصالهتم تامة 

أمت لنفسه ال سهوا فصالهتم جمزئة ألنه قد كان  وإن كانوا مل ينووا إمتا الصالة ألنفسهم إال بأهنم رأوا أنه
لزمهم أن يصلوا أربعا خلف من صلى أربعا وإن كانوا صلوا الركعتني معه على غري شيء من هذه النية 
وعلى أنه عندهم ساه فاتبعوه ومل يريدوا االمتام ألنفسهم فعليهم إعادة الصالة وال أحسبهم ميكنهم أن 

ر ويتم فإذا أمت فعلى من خلفه اتباعه مسافرين كانوا أو مقيمني فأي مسافر يعلموا سهوه ألن له أن يقص
صلى مع مسافر أو مقيم وهو ال يعرف أمسافر إمامه أم مقيم فعليه أن يصلى أربعا إال أن يعلم أن 

املسافر مل يصل إال ركعتني فيكون له أن يصلى ركعتني وإن خفى ذلك عليه كان عليه أن يصلى أربعا 
ه غري ذلك ألنه ال يدري لعل املسافر كان ال جيزي  
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ممن يتم صالته تلك أوال وإذا افتتح املسافر الصالة بنية القصر مث ذهب عليه أنوى عند افتتاحها االمتام   
 أو القصر فعليه اإلمتام فإذا ذكر أنه فاتتحها ينوى القصر بعد نسيانه فعليه االمتام ألنه كان فيها يف حال

عليه أن يتم وال يكون له أن يقصر عنها حبال ولو أفسدها صالها متاما ال جيزيه غري ذلك ولو افتتح 
الظهر ينويها ال ينوي هبا قصرا وال إمتاما كان عليه االمتام وال يكون القصر إال أن تكون نيته مع الدخول 

ا فله أن يقصر وإذا مل يكن هكذا يف الصالة ال تقدم النية الدخول وال الدخول نية القصر فإذا كان هذ



فعليه أن يتم ولو افتتحها ونيته القصر مث نوى أن يتم أو شك يف نيته يف القصر أمت يف كل حال ولو جهل 
أن يكون له القصر يف السفر فأمت كانت صالته تامة ولو جهل يقصر وهو يرى أن ليس له أن يقصر أعاد 

من الصالة ولو كان رجل يف سفر تقصر فيه الصالة فأمت  كل صالة قصرها ومل يعد شيئا مما مل يقصر
بعض الصلوات وقصر بعضها كان ذلك له كما لو وجب عليه الوضوء فمسح على اخلفني صالة ونزع 
وتوضأ وغسل رجليه صالة كان ذلك له وكما لو صام يوما من شهر رمضان مسافرا وأفطر آخر كان 

نسيها فذكرها يف احلضر صالها صالة حضر وال جتزيه له ذلك وإذا رقد رجل عن صالة يف سفر أو 
عندي إال هي ألنه إمنا كان له القصر يف حال فزالت تلك احلال فصار يبتديء صالهتا يف حال ليس له 

فيها القصر ولو نسى صالة ظهر ال يدري أصالة حضر أو سفر لزمه أن يصليها صالة حضر إن صالها 
حضر فذكرها بعد فوهتا يف السفر صالها صالة حضر ال جيزيه غريمسافرا أو مقيما ولو نسى ظهرا يف    

 ID ' '   ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه.  
  

وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي    مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :
  

ثبوت اهلاء يف    د يف بعض الطرق املتقدمة مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وور (ستة)  
  

للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف    مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :
  

غري صحيح وال فصيح    انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .
  

وت التاء مع ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثب    
  

سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ     
  

احلديث   .  
  

وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل    يتربصن بأنفسهن أربعة ) :



  
أشهر وعشرا     .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (
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السفر الذي تقصر يف مثله الصالة بال خوف    
رمحه اهلل تعاىل قصر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف سفره إىل مكة وهي تسع أو  :قال الشافعي 
عشر فدل قصره صلى اهلل عليه وسلم على أن يقصر يف مثل ما قصر فيه وأكثر منه ومل جيز القياس على 

من اثنتني أن ال يقصر إال يف مثل ما قصر فيه وفوقه فلما مل أعلم خمالفا يف أن يقصر يف  قصره إال بواحدة
أقل من سفر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الذي قصر فيه مل جيز أن نقيس على هذا الوجه كان الوجه 

عليه اسم سفر  الثاين أن يكون إذا قصر يف سفر ومل حيفظ عنه أن ال يقصر فيما دونه أن يقصر فيما يقع
كما يتيمم ويصلى النافلة على الدابة حيث توجهت فيما وقع عليه اسم سفر ومل يبلغنا أن يقصر فيما 
دون يومني إال أن عامة من حفظنا عنه ال خيتلف يف أن ال يقصر فيما دوهنما فللمرء عندي أن يقصر 

وال يقصر فيما دوهنا وأما أنا فأحب فيما كان مسرية ليلتني قاصدتني وذلك ستة وأربعون ميال باهلامشي 
أن ال أقصر يف أقل من ثالث احتياطا على نفسي وإن ترك القصر مباح يل فإن قال قائل فهل يف أن 
يقصر يف يومني حجة خبرب متقدم قيل نعم عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي اهلل تعاىل عنهما أخربنا 

صر إىل عرفة فقال ال ولكن إىل عسفان وإىل جدة سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أنه سئل أنق
وإىل الطائف قال وأقرب هذا من مكة ستة وأربعون ميال باألميال اهلامشية وهي مسرية ليلتني قاصدتني 

دبيب األقدام وسري الثقل أخربنا مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر الربيد فال يقصر الصالة 
أن ابن عمر ركب إىل ذات النصب فقصر الصالة يف مسريه ذلك قال  أخربنا مالك عن نافع عن سامل

مالك وبني ذات النصب واملدينة أربعة برد أخربنا مالك عن ابن شهاب عن سامل عن أبيه أنه ركب إىل 
وإذا أراد الرجل  :رمي فقصر الصالة يف مسريه ذلك قال مالك وذلك حنو من أربعة برد قال الشافعي



الصالة مل يقصر حىت خيرج من منزله الذي يسافر منه وسواء كان املنزل قرية أو أقل سفر تقصر فيه 
صحراء فإن كانت قرية مل يكن له أن يقصر حىت جياوز بيوهتا وال يكون بني يديه منها بيت منفردا وال 

متصال وإن كان يف صحراء مل يقصر حىت جياوز البقعة اليت فيها منزله فإن كان يف عرض واد فحىت 
طع عرضه وإن كان يف طول واد فحىت يبني عن موضع منزله وإن كان يف حاضر جمتمع فحىت جياوز يق

 مطال احلاضر ولو كان يف حاضر 
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مفترق فحىت جياوز ما قارب منزله من احلاضر وإن قصر فلم جياوز ما وصفت أعاد الصالة اليت قصرها   
فيه الصالة ليقيم فيه أربعا مث يسافر إىل غريه قصر الصالة  يف موضعه ذلك فإن خرج فقصد سفرا تقصر

إىل أن يبلغ املوضع الذي نوى املقام فيه فإن بلغه وأحدث نية يف أن جيعله موضع اجتياز ال مقام أمت فيه 
فإذا خرج منه مسافرا قصر ويتم بنية املقام ألن املقام يكون بنية وال يقصر بنية السفر حىت يثبت به السري 

لو خرج يريد بلدا يقيم فيها أربعا مث بلدا بعده فإن مل يكن البلد الذي نوى أن يأتيه أوال مما تقصر إليه و
الصالة مل يقصرها إليه وإذا خرج منه فإن كان الذي يريد مما تقصر إليه الصالة قصر من موضع خمرجه 

لبلد الثاين يريد بلده قاصدا وهو من البلد الذي نوى أن يقيم به أربعا قصر وإال مل يقصر فإن رجع من ا
مما تقصر إليه الصالة قصر ولو كانت املسألة حباهلا فكانت نيته أن جيعل طريقه على بلد ال يعرجه عن 
الطريق وال يريد به مقاما كان له أن يقصر إذا كانت غاية سفره إىل بلد تقصر إليه الصالة ألنه مل ينو 

و طريق وإمنا ال يقصر إذا قصد يف حاجة فيه وهو مما ال تقصر إليه بالبلد دونه مقاما وال حاجة وإمنا ه
الصالة وإذا أراد بلدا تقصر إليه الصالة فأثبت به سفره مث بدا له قبل أن يبلغ البلد أو موضعا تقصر إليه 

فره مما الصالة الرجوع إىل بلده أمت وإذا أمت فإن بدا له أن ميضى بوجهه أمت حباله إال أن يكون الغاية من س
تقصر إليه الصالة من موضعه الذي أمت إليه وإذا أراد رجل بلدا له طريقان القاصد منهما إذا سلك مل 

يكن بينه وبينه ما تقصر إليه الصالة واآلخر إذا سلك كان بينه وبينه ما تقصر إليه الصالة فأي الطريقني 
 يكن إليها طريق إال مسافة قدر ما سلك فليس له عندي قصر الصالة إمنا يكون له قصر الصالة إذا مل



تقصر إليها الصالة إال من عدو يتخوف يف الطريق القاصد أو حزونة أو مرفق له يف الطريق األبعد فإذا 
وسواء يف  :كان هكذا كان له أن يقصر إذا كانت مسافة طريقه ما يقصر إليه الصالة قال الشافعي

والذكر إذا سافروا معا يف غري معصية اهلل تعاىل فأما من  القصر املريض والصحيح والعبد واحلر واألنثى
سافر باغيا على مسلم أو معاهد أو يقطع طريقا أو يفسد يف األرض أو العبد خيرج آبقا من سيده أو 
الرجل هاربا ليمنع حقا لزمه أو ما يف مثل هذا املعىن أو غريه من املعصية فليس له أن يقصر فإن قصر 

ا ألن القصر رخصة وإمنا جعلت الرخصة ملن مل يكن عاصيا آال ترى إىل قوله أعاد كل صالة صاله
تعاىل فمن اضطر غري باغ وال عاد فال إمث عليه وهكذا ال ميسح على اخلفني وال جيمع الصالة مسافر يف 

 معصية وهكذا ال يصلى إىل غري 
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 تعاىل ومن كان من أهل مكة فحج أمت الصالة القبلة نافلة وال خيفف عمن كان سفره يف معصية اهلل  
مبىن وعرفة وكذلك أهل عرفة ومىن ومن قارب مكة ممن ال يكون سفره إىل عرفة مما تقصر فيه الصالة 

وسواء فيما تقصر فيه الصالة السفر املتعب واملتراخي واخلوف يف السفر بطلب أو هرب واألمن ألن 
 يف رفاهية ولو جاز أن يكون بالتعب مل يقصر يف السفر البعيد يف القصر إمنا هو يف غاية ال يف تعب وال

احملامل وقصد السري وقصر يف السفر القاصد على القدمني والدابة يف التعب واخلوف فإذا حج القريب 
الذي بلده من مكة حبيث تقصر الصالة فأزمع مبكة مقام أربع أمت وإذا خرج إىل عرفة وهو يريد قضاء 

مقام أربع إذا رجع إىل مكة قصر ألنه يقصر مقامه بسفر ويصلى بينه وبني بلده وإن كان  نسكه ال يريد
يريد إذا قضى نسكه مقام أربع مبكة أمت مبىن وعرفة ومكة حىت خيرج من مكة مسافرا فيقصر وإذا وىل 

لذي هبا مقامه ما مسافر مكة باحلج قصر حىت ينتهي إىل مكة مث أمت هبا وبعرفة ومبىن ألنه انتهى إىل البلد ا
مل يعزل وكذلك مكة وسواء يف ذلك أمري احلاج والسوقة ال خيتلفون وهكذا لو عزل أمري مكة فأراد 

 السفر أمت حىت خيرج من مكة وكان كرجل أراد سفرا ومل يسافر 
تطوع املسافر    



عليه وسلم أنه قال وللمسافر أن يتطوع ليال وهنارا قصر أو مل يقصر وثابت عن رسول اهلل صلى اهلل  
كان يتنفل ليال وهو يقصر وروى عنه أنه كان يصلى قبل الظهر مسافرا ركعتني وقبل العصر أربعا 

  وثابت عنه أنه تنفل عام الفتح بثمان ركعات ضحى وقد قصر عام الفتح
 ID ' '    هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال

طابقة م  
  

القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال     
  

تعاىل   سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :
 ويقولون 

  
مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم    ما يكون م ) :وقال تعاىل (

  
ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم     :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (

  
 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  

  
  : مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىلوالثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  

وال يكاد يقدر عليه   .  
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باب املقام الذي يتم مبثله الصالة    
عزيز جلساءه ما مسعتم يف مقام املهاجر أخربنا سفيان عن عبد الرمحن بن محيد قال سأل عمر بن عبد ال 

مبكة قال السائب بن يزيد حدثين العالء بن احلضرمي أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ميكث 
املهاجر بعد قضاء نسكه ثالثا فبهذا قلنا إذا أزمع املسافر أن يقيم مبوضع أربعة أيام ولياليهن ليس فيهن 

وال يوم خيرج يف بعضه أمت الصالة واستدالال بقول رسول اهلل صلى  يوم كان فيه مسافرا فدخل يف بعضه
اهلل عليه وسلم يقيم املهاجر مبكة بعد قضاء نسكه ثالثا وإمنا يقضى نسكه يف اليوم الذي يدخل فيه 

واملسافر ال يكون دهره سائرا وال يكون مقيما ولكنه يكون مقيما مقام سفر وسائرا قال فأشبه ما قال 
صلى اهلل عليه وسلم من مقام املهاجر ثالثا حد مقام السفر وما جاوزه كان مقام اإلقامة  رسول اهلل

وليس حيسب اليوم الذي كان فيه سائرا مث قدم وال اليوم الذي كان فيه مقيما مث سار وأجلى عمر رضي 
فت من السنة اهلل تعاىل عنه أهل الذمة من احلجاز وضرب ملن يقدم منهم تاجرا مقام ثالث فأشبه ما وص

وأقام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مبىن ثالثا يقصر وقدم يف حجته فأقام ثالثا قبل مسريه إىل عرفة 
يقصر ومل حيسب اليوم الذي قدم فيه مكة ألنه كان فيه سائرا وال يوم التروية ألنه خارج فيه فلما مل 

ة أكثر من ثالث مل جيز أن يكون الرجل يكن النيب صلى اهلل عليه وسلم مقيما يف سفر قصر فيه الصال
مقيما يقصر الصالة إال مقام مسافر ألن املعقول أن املسافر الذي ال يقيم فكان غاية مقام املسافر ما 

وصفت استدالال بقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومقامه فإن قصر اجملمع مقام أربع فعليه إعادة 
ا ال جيمع املقام به أربعا فأقام ببلد حلاجة أو علة من مرض وهو كل صالة صالها مقصورة وإذا قدم بلد

عازم على اخلروج إذا أفاق أو فرغ وال غاية لفراغه يعرفها قد يرى فراغه يف ساعة وال يدرى لعله أن ال 
يكون أياما فكل ما كان يف هذا غري مقام حرب وال خوف حرب قصر فإذا جاوز مقام أربع أحببت أن 

تم أعاد ما صلى بالقصر بعد أربع ولو قيل احلرب وغري احلرب يف هذا سواء كان مذهبا يتم وإن مل ي
ومن قصر كما يقصر يف خوف احلرب مل ينب ىل أن عليه اإلعادة وإن اخترت ما وصفت وإن كان 
مقامه حلرب أو خوف حرب فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أقام عام الفتح حلرب هوازن سبع 

ن عشرة يقصر ومل جيز يف املقام للخوف إال واحد من قولني إما أن يكون ما جاوز مقام عشرة أو مثا



النيب صلى اهلل عليه وسلم من هذا العدد أمت فيه املقيم الصالة وإما أن يكون له القصر أما كانت هذه 
 حالة أو يقضى احلرب فلم 
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 يكن مذهبا املذهب اآلخر فاألول أوىل املذهبني وإذا أقام أعلم يف مذاهب العامة املذهب اآلخر وإذا مل  
الرجل ببلد أثناءه ليس ببلد مقامه حلرب أو خوف أو تأهب حلرب قصر ما بينه وبني مثان عشرة ليلة 

فإذا جاوزها أمت الصالة حىت يفارق البلد تاركا للمقام به آخذا يف سفره وهكذا إن كان حماربا أو خائفا 
سفر قصر مثاين عشرة فإذا جاوزها أمت وإن كان غري خائف قصر أربعا فإذا جاوزها أمت  مقيما يف موضع

فإذا أمجع يف واحدة من احلالني مقام أربع أمت خائفا كان أو غري خائف قصر أربعا فإذا جاوزها أمت فإذا 
لد يف سفره أمجع يف واحدة من احلالني مقام أربع أمت خائفا كان أو غري خائف ولو سافر رجل فمر بب

فأقام به يوما وقال إن لقيت فالنا أقمت أربعا أو أكثر من أربع قصر حىت يلقى فالنا فإذا لقى فالنا أمت 
وإن لقى فالنا فبدا له أن ال يقيم أربعا أمت ألنه قد نوى املقام بلقائه ولقيه واملقام يكون بالنية مع املقام 

ه هبا القصر حىت يكون معها سفر فتجتمع النية والسفر ولو الجتماع النية واملقام ونية السفر ال يكون ل
قدم البلد فقال إن قدم فالن أقمت فانتظره أربعا أمت بعدها يف القول الذي اخترت وإن مل يقدم فالن فإذا 
خرج من منازل القرية قصر وإن سافر رجل من مكة إىل املدينة وله فيما بني مكة واملدينة مال أو أموال 

أو مواش فنزل بشيء من ماله كان له أن يقصر ما مل جيمع املقام يف شيء منها أربعا وكذلك أو ماشية 
إن كان له بشيء منها ذو قرابة أو أصهار أو زوجة ومل ينو املقام يف شيء من هذه أربعا قصر إن شاء قد 

ولعدد منهم قصر أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم معه عام الفتح ويف حجته ويف حجة أيب بكر 
مبكة دار أو أكثر وقرابات منهم أبو بكر له مبكة دار وقرابة وعمر له مبكة دور كثرية وعثمان له مبكة 

دار وقرابة فلم أعلم منهم أحدا أمره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم باإلمتام وال أمت وال أمتوا بعد رسول 
فظ منهم القصر هبا ولو خرج رجل يريد اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف قدومهم مكة بل حفظ عمن ح

لقاء رجل أو أخذ عبد له أو ضالة ببلد مسريه أقل ما تقصر إليه الصالة أو أكثر فقال إن لقيت احلاجة 



دون البلد رجعت مل يكن له أن يقصر حىت تكون نيته بلوغ البلد الذي تقصر إليه الصالة ال نية له يف 
خرج يريد بلدا تقصر إليه الصالة بال نية أن يبلغه بكل حال ولو  :الرجوع دونه حبال قال الشافعي
وقال لعلي أبلغه أو أرجع عنه مل يقصر حىت ينوى بكل حالة بلوغه ولو خرج ينوي بلوغه حلاجة ال 

 ينوي إن قضاها دونه الرجوع كان له القصر فمىت لقى احلاجة دونه أو بدا له أن يرجع بال قضاء احلاجة 
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وكان موضعه الذي بلغ مما ال تقصر إليه الصالة أمت يف رجوعه وإن كان موضعه الذي بلغ مما تقصر   
إليه الصالة لو ابتدأ إليه السفر مث بدا له الرجوع منه قصر الصالة ولو بدا له املقام به أمت حىت يسافر منه 

لد األدىن مما تقصر إليه الصالة مث يقصر إذا سافر ولو خرج رجل يريد بلدا مث بلدا بعده فإن كان الب
قصرها وإن كان مما ال تقصر إليه الصالة مل يقصرها فإذا خرج منها فإن كان بينه وبني البلد الذي يريد 
ما تقصر فيه الصالة قصر وإن مل يكن مل يقصر ألين أجعله حينئذ مثل مبتديء سفره كابتدائه من أهله 

ه فإن كان بينهما ما يقصر فيه الصالة قصر وإن مل يكن يقصر وإذا رجع من البلد األقصى فإن أراد بلد
وإن أراد الرجوع إىل البلد الذي بينه وبني بلده مث بلده مل يقصر إال أن يكون أراد به إياها طريقا فيقصر 
وإذا خرج رجل من مكة يريد املدينة قصر فإن خاف يف طريقه وهو بعسفان فأردا املقام به أو اخلروج 

ري املدينة ليقيم أو يرتاد اخلري به جعلته إذا ترك النية األوىل من سفره إىل املدينة مبتدئا السفر من إىل بلد غ
عسفان فإن كان السفر الذي يريده من عسفان على ما ال تقصر إليه الصالة مل يقصر وإن كان على ما 

بتدئا سفرا منه فإن كانت تقصر إليه الصالة قصر وكذلك إذا رجع منه يريد مكة أو بلدا سواه جعلته م
حيث يريد ما تقصر إليه الصالة قصر وإن كان مما ال تقصر إليه الصالة مل يقصر واملسافر يف الرب والبحر 

والنهر سواء وليس يعترب بسري البحر والنهر كما ال يعترب بسري الربد وال اخليل وال جنب الركاب وال 
الثقاهلل القصر أما كانت هذه حالة أو يقضى احلرب فلم  زحف املقعد وال دبيب الزمن وال سري األمجال

أعلم يف مذاهب العامة املذهب اآلخر وإذا مل يكن مذهبا املذهب اآلخر فاألول أوىل املذهبني وإذا أقام 
الرجل ببلد أثناءه ليس ببلد مقامه حلرب أو خوف أو تأهب حلرب قصر ما بينه وبني مثان عشرة ليلة 



صالة حىت يفارق البلد تاركا للمقام به آخذا يف سفره وهكذا إن كان حماربا أو خائفا فإذا جاوزها أمت ال
مقيما يف موضع سفر قصر مثاين عشرة فإذا جاوزها أمت وإن كان غري خائف قصر أربعا فإذا جاوزها أمت 

ها أمت فإذا فإذا أمجع يف واحدة من احلالني مقام أربع أمت خائفا كان أو غري خائف قصر أربعا فإذا جاوز
أمجع يف واحدة من احلالني مقام أربع أمت خائفا كان أو غري خائف ولو سافر رجل فمر ببلد يف سفره 

فأقام به يوما وقال إن لقيت فالنا أقمت أربعا أو أكثر من أربع قصر حىت يلقى فالنا فإذا لقى فالنا أمت 
املقام بلقائه ولقيه واملقام يكون بالنية مع املقام وإن لقى فالنا فبدا له أن ال يقيم أربعا أمت ألنه قد نوى 

الجتماع النية واملقام ونية السفر ال يكون له هبا القصر حىت يكون معها سفر فتجتمع النية والسفر ولو 
 قدم 
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ن فإذا البلد فقال إن قدم فالن أقمت فانتظره أربعا أمت بعدها يف القول الذي اخترت وإن مل يقدم فال  
خرج من منازل القرية قصر وإن سافر رجل من مكة إىل املدينة وله فيما بني مكة واملدينة مال أو أموال 
أو ماشية أو مواش فنزل بشيء من ماله كان له أن يقصر ما مل جيمع املقام يف شيء منها أربعا وكذلك 

 شيء من هذه أربعا قصر إن شاء قد إن كان له بشيء منها ذو قرابة أو أصهار أو زوجة ومل ينو املقام يف
قصر أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم معه عام الفتح ويف حجته ويف حجة أيب بكر ولعدد منهم 

مبكة دار أو أكثر وقرابات منهم أبو بكر له مبكة دار وقرابة وعمر له مبكة دور كثرية وعثمان له مبكة 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم باإلمتام وال أمت وال أمتوا بعد رسول  دار وقرابة فلم أعلم منهم أحدا أمره رسول

اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف قدومهم مكة بل حفظ عمن حفظ منهم القصر هبا ولو خرج رجل يريد 
لقاء رجل أو أخذ عبد له أو ضالة ببلد مسريه أقل ما تقصر إليه الصالة أو أكثر فقال إن لقيت احلاجة 

 يكن له أن يقصر حىت تكون نيته بلوغ البلد الذي تقصر إليه الصالة ال نية له يف دون البلد رجعت مل
ولو خرج يريد بلدا تقصر إليه الصالة بال نية أن يبلغه بكل حال وقال  :الرجوع دونه قال الشافعي
ن لعلي أبلغه أو أرجع عنه مل يقصر حىت ينوى بكل حالة بلوغه ولو خرج ينوي بلوغه حلاجة ال ينوي إ



قضاها دونه الرجوع كان له القصر فمىت لقى احلاجة دونه أو بدا له أن يرجع بال قضاء احلاجة وكان 
موضعه الذي بلغ مما ال تقصر إليه الصالة أمت يف رجوعه وإن كان موضعه الذي بلغ مما تقصر إليه الصالة 

ام به أمت حىت يسافر منه مث يقصر إذا لو ابتدأ إليه السفر مث بدا له الرجوع منه قصر الصالة ولو بدا له املق
سافر ولو خرج رجل يريد بلدا مث بلدا بعده فإن كان البلد األدىن مما تقصر إليه الصالة قصرها وإن كان 

مما ال تقصر إليه الصالة مل يقصرها فإذا خرج منها فإن كان بينه وبني البلد الذي يريد ما تقصر فيه 
ألين أجعله حينئذ مثل مبتديء سفره كابتدائه من أهله وإذا رجع من الصالة قصر وإن مل يكن مل يقصر 

البلد األقصى فإن أراد بلده فإن كان بينهما ما يقصر فيه الصالة قصر وإن مل يكن يقصر وإن أراد 
الرجوع إىل البلد الذي بينه وبني بلده مث بلده مل يقصر إال أن يكون أراد به إياها طريقا فيقصر وإذا 

من مكة يريد املدينة قصر فإن خاف يف طريقه وهو بعسفان فأردا املقام به أو اخلروج إىل خرج رجل 
بلد غري املدينة ليقيم أو يرتاد اخلري به جعلته إذا ترك النية األوىل من سفره إىل املدينة مبتدئا السفر من 

قصر وإن كان على ما عسفان فإن كان السفر الذي يريده من عسفان على ما ال تقصر إليه الصالة مل ي
 تقصر إليه الصالة قصر 
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وكذلك إذا رجع منه يريد مكة أو بلدا سواه جعلته مبتدئا سفرا منه فإن كانت حيث يريد ما تقصر   
إليه الصالة قصر وإن كان مما ال تقصر إليه الصالة مل يقصر واملسافر يف الرب والبحر والنهر سواء وليس 

لبحر والنهر كما ال يعترب بسري الربد وال اخليل وال جنب الركاب وال زحف املقعد وال دبيب يعترب بسري ا
الزمن وال سري األمجال الثقال ولكن إذا سافر يف البحر والنهر مسرية حييط العلم أهنا لو كانت يف الرب 

ا تقصر فيها قصرت فيها الصالة قصر وإن كان يف شك من ذلك مل يقصر حىت يستيقن بأهنا مسرية م
الصالة واملقام يف املراسي واملواضع اليت قام فيها يف األهنار كاملقام يف الرب ال خيتلف فإذا أزمع مقام أربع 
يف موضع أمت وإذا مل يزمع مقام أربع قصر وإذا حبسه الريح يف البحر ومل يزمع مقاما إال ليجد السبيل 

مضت أربع أمت كما وصفت يف االختيار فإذا أثبت به  إىل اخلروج بالريح قصر ما بينه وبني أربع فإذا



مسرية قصر فإن ردته الريح قصر حىت جيمع مقام أربع فيتم حني جيمع بالنية مقام أربع أو يقيم أربعا إن 
مل يزمع مقاما فيتم مبقام أربع يف االختيار وإذا كان الرجل مالكا للسفينة وكان فيها منزله وكان معه 

أهل له معه فيها فأحب إىل أن يتم وله أن يقصر إذا سافر وعليه حيث أراد مقاما غري فيها أهله أو ال 
مقام سفر أن يتم وهو فيها كالغريب يتكاراها ال خيتلفان فيما له غري أين أحب له أن يتم وهكذا أجراؤه 

ل له وال دار وركبان مركبه وإذا كان الرجل من أهل البادية فداره حيث أراد املقام وإن كان ممن ال ما
يصري إليها وكان سيارة يتبع أبدا مواقع القطر حل مبوضع مث شام برقا فانتجعه فإن استيقن أنه ببلد تقصر 

إليه الصالة قصر وإن شك مل يقصر وإن استيقن أن ببلد تقصر إليه الصالة وكانت نيته إن مر مبوضع 
كانت نيته أن ينزل حيث محد من األرض  خمصب أو موافق له يف املنزل دونه أن ينزل مل يقصر أبدا ما

وال جيوز له أن يقصر أبدا حىت يكون على يقني من أنه يريد سفرا ال عرجة له عنه إال عرجة املنزل ويبلغ 
ولو خرج قوم من بلد يريدون بلدا تقصر فيه  :ويكون السفر مما تقصر فيه الصالة قال الشافعي

رتعوا فيه ما احتملهم مل يكن هلم أن يقصروا فإن كانت نيتهم الصالة ونيتهم إذا مروا مبوضع خمصب أو ي
أن يرتعوا فيه اليوم واليومني ال يبلغوا أن ينووا فيه مقام أربع فلهم أن يقصروا وإذا مروا مبوضع فأرادوا 

  فيه مقام أربع أمتوا فإن مل يريدوا مقام أربع وأقاموا أربعا أمتوا بعد مقام األربع يف االختيار
 ID ' '   إمنا  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم

 حذفت اهلاء من ستة ألن 
  

العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر     
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إجياب اجلمعة    



إدريس الشافعي قال قال اهلل تبارك وتعاىل  إذا نودى أخربنا الربيع بن سليمان قال أخربنا حممد بن  
 :للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهلل  اآلية وقال اهلل عز وجل وشاهد مشهود قال الشافعي

رمحه اهلل تعاىل أخربنا إبراهيم بن حممد قال حدثين صفوان بن سليم عن نافع بن جبري وعطاء بن يسار 
وسلم أنه قال شاهد يوم اجلمعة ومشهود يوم عرفة أخربنا الربيع قال أخربنا عن النيب صلى اهلل عليه 

الشافعي قال أخربنا إبراهيم بن حممد قال حدثين شريك بن عبد اهلل بن أيب منر عن عطاء بن يسار عن 
بن  النيب صلى اهلل عليه وسلم مثله أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم ابن حممد قال وحدثين عبد الرمحن

ودلت السنة من فرض  :حرملة عن سعيد بن املسيب عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثله قال الشافعي
أخربنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن  :اجلمعة على ما دل عليه كتاب اهلل تبارك وتعاىل قال الشافعي

سابقون بيد أهنم أوتوا أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حنن اآلخرون وحنن ال
الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا اهلل له فالناس لنا فيه تبع اليهود 

أخربنا سفيان بن عيننة عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة  :غدا والنصارى بعد غد قال الشافعي
أخربنا إبراهيم بن حممد قال حدثين حممد بن عمرو عن أيب  :مثله إال أنه قال بائد أهنم قال الشافعي
سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم حنن اآلخرون السابقون يوم القيامة بيد أهنم أوتوا 

الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم مث هذا يومهم الذي فرض عليهم يعين اجلمعة فاختلفوا فيه فهدانا اهلل 
لنا فيه تبع السبت واألحد قال الشافعي له فالناس والتنزيل مث السنة يدالن على إجياب اجلمعة وعلم  :

أن يوم اجلمعة اليوم الذي بني اخلميس والسبت من العلم الذي يعلمه اجلماعة عن اجلماعة عن النيب 
ا وكانت العرب صلى اهلل عليه وسلم ومجاعة من بعده من املسلمني كما نقلوا الظهر أربعا واملغرب ثالث

تسميه قبل اإلسالم عروبة قال الشاعر نفسي الفداء ألقوام مهوا خلطوا يوم العروبة أزوادا بأزواد قال 
 أخربنا إبراهيم بن حممد قال حدثين سلمة بن عبد اهلل اخلطمي عن حممد بن  :الشافعي
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هلل صلى اهلل عليه وسلم جتب اجلمعة على كعب القرظى أنه مسع رجال من بين وائل يقول قال رسول ا  
ومن كان مقيما ببلد جتب فيه اجلمعة من بالغ  :كل مسلم إال امرأة أو صبيا أو مملوكا قال الشافعي

والعذر املرض الذي ال يقدر معه على شهود اجلمعة  :حر ال عذر له وجبت عليه اجلمعة قال الشافعي
ري حمتملة أو حيبسه السلطان أو من ال يقدر على االمتناع منه إال بأن يزيد يف مرضه أو يبلغ به مشقة غ

بالغلبة أو ميوت بعض من يقوم بأمره من قرابة أو ذي آصرة من سهر أو مودة أو من حيتسب يف والية 
وإن مرض له ولد أو والد فرآه منزوال به  :أمره األجر فإن كان هذا فله ترك اجلمعة قال الشافعي

أس عليه أن يدع له اجلمعة وكذلك إن مل يكن ذلك به وكان ضائعا ال قيم له وخاف فوت نفسه فال ب
أخربنا  :غريه أو له قيم غريه له شغل يف وقت اجلمعة عنه فال بأس أن يدع له اجلمعة قال الشافعي

سفيان بن عيينة عن ابن أيب جنيح عن إمساعيل بن عبد الرمحن عن ابن أيب ذئب أن ابن عمر دعى وهو 
لجمعة لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو ميوت فأتاه وترك اجلمعة قال الشافعييستحم ل وإن  :

أصابه غرق أو حرق أو سرق وكان يرجو يف ختلفه عن اجلمعة دفع ذلك أو تدارك شيء فات منه فال 
 بأس أن يدع له اجلمعة وكذلك إن ضل له ولد أو مال من رقيق أو حيوان أو غري فرجا يف ختلفه تداركه
فإن كان خائفا إذا خرج إىل اجلمعة أن حيبسه السلطان بغري حق كان له  :كان ذلك له قال الشافعي
التخلف عن اجلمعة فإن كان السلطان حيبسه حبق مسلم يف دم أو حد مل يسعه التخلف عن اجلمعة وال 

فأرجو أن اهلرب يف غري اجلمعة من صاحبه إال أن يكون يرجو أن يدفع احلد بعفو أو قصاص بصلح 
وإن كان تغيبه عن غرمي لعسره وسعه التخلف عن اجلمعة وإن كان موسرا  :يسعه ذلك قال الشافعي
وإن كان يريد سفرا مل أحب له يف االختيار أن يسافر يوم اجلمعة بعد الفجر وجيوز له  :قال الشافعي

املقيم وإن مل جيمع مقام  وإن كان مسافرا قد أمجع مقام أربع فمثل :أن يسافر قبل الفجر قال الشافعي
 أربع فال حيرج عندي بالتخلف عن اجلمعة وله أن يسري وال حيضر اجلمعة 
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قال الشافعي   أخربنا سفيان بن عيينة عن األسود بن قيس عن أبيه أن عمر أبصر رجال عليه هيئة  :
خرج فإن اجلمعة ال حتبس عن سفر السفر وهو يقول لوال أن اليوم يوم اجلمعة خلرجت فقال له عمر فا

وليس على املسافر أن مير ببلد مجعة إال أن جيمع فيه مقام أربع فتلزمه اجلمعة إن كانت  :قال الشافعي
وليس على  :يف مقامه وإذا لزمته مل يكن له أن يسافر بعد الفجر يوم اجلمعة حىت جيمعقال الشافعي

د مجعة وأحب للعبيد إذا أذن هلم أن جيمعوا وللعجائز إذا أذن غري البالغني وال على النساء وال على العبي
واملكاتب واملدبر واملأذون له  :هلم وللغلمان وال أعلم منهم أحدا خيرج بترك اجلمعة حبال قال الشافعي

وإذا أعتق بعض العبد فكانت اجلمعة يف يومه  :يف التجارة وسائر العبيد يف هذا سواء قال الشافعي
ه لنفسه مل أرخص له يف ترك اجلمعة وإن تركها مل أقل له أنه حيرج كما حيرج احلر لو الذي يترك في

ومن قلت ال مجعة عليه من األحرار للعذر  :تركها ألهنا الزمة للحر بكل حال إال قال الشافعي
ها باحلبس أو غريه ومن النساء وغري البالغني واملماليك فإذا شهد اجلمعة صالها ركعتني وإذا أدرك من

وإمنا قيل ال مجعة عليهم واهلل تعاىل أعلم  :ركعة أضاف إليها أخرى وأجزأته عن اجلمعة قال الشافعي
ال حيرجون بتركها كما يكون املرء فقريا ال جيد مركبا وزادا فيتكلف املشي والتوصل بالعمل يف الطريق 

على أن يربط على دابة واملسألة فيحج فيجزى عنه أو يكون كبريا ال يقدر على الركوب فيتحامل 
فيكون له حج ويكون الرجل مسافرا أو مريضا معذورا بترك الصوم فيصوم فيجزي عنه ليس أن واحدا 

 :من هؤالء ال يكتب له أجر ما عمل من هذا فيكون من أهله وإن كان ال حيرج بتركه قال الشافعي
ء وغري البالغني والعبيد أن يصلى وال أحب لواحد ممن له ترك اجلمعة من األحرار للعذر وال من النسا

الظهر حىت ينصرف اإلمام أو يتأخى انصرافه بأن حيتاط حىت يرى أنه قد انصرف ألنه لعله يقدر على 
إتيان اجلمعة فيكون إتياهنا خريا له وال أكره إذا انصرف اإلمام أن يصلوا مجاعة حيث كانوا إذا كان 

افعيذلك غري رغبة عن الصالة مع اإلمام قال الش وإن صلوا مجاعة أو فرادى بعد الزوال وقبل  :
وإن صلوا مجاعة أو فرادى  :انصراف اإلمام فال إعادة عليهم ألهنم معذورن بترك اجلمعة قال الشافعي
فأما من عليه اجلمعة ممن ال عذر له يف التخلف عنها فليس له  :فأدركوا اجلمعة مع اإلمام قال الشافعي

 أن يصلى اجلمعة 
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إال مع اإلمام فإن صالها بعد الزوال وقبل انصراف اإلمام مل جتز عنه وعليه أن يعيدها إذا انصرف   
اإلمام ظهرا أربعا من قبل أنه مل يكن أن يصليها وكان عليه إتيان اجلمعة فلما فاتته صالها قضاء وكان 

ه مجعها إال أن جيمعها استخفافا كمن ترك الصالة حىت فاته وقتها ويصليها قضاء وجيمعها وال أكر
وآمر أهل السجن وأهل الصناعات عن العبيد  :باجلمعة أو رغبة عن الصالة خلف األئمة قال الشافعي

بأن جيمعوا وإخفاؤهم اجلمع أحب إيل من إعالنه خوفا أن يظن هبم أهنم مجعوا رغبة عن الصالة مع 
 األئمة 

هم اجلمعة العدد الذين إذا كانوا يف قرية وجبت علي   

قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل ملا كانت اجلمعة واجبة واحتملت أن تكون جتب على كل مصل بال  :
وقت عدد مصلني وأين كان املصلى من منزل مقام وظعن فلم نعلم خالفا يف أن ال مجعة عليه إال يف دار 

ال جتب إال على أهل مصر مقام ومل أحفظ أن اجلمعة جتب على أقل من أربعني رجال وقد قال غرينا 
ومسعت عددا من أصحابنا يقولون جتب اجلمعة على أهل دار مقام إذا كانوا  :جامع قال الشافعي
أربعني رجال وكانوا أهل قرية فقلنا به وكان أقل ما علمناه قيل به ومل جيز عندي أن أدع القول به 

أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وليس خرب الزم خيالفه وقد يروى من حيث ال يثبت أهل احلديث 
مجع حني قدم املدينة بأربعني رجال وروى أنه كتب إىل أهل قرى عرينة أن يصلوا اجلمعة والعيدين 

أخربنا إبراهيم بن حممد  :وروى أنه أمر عمرو بن حزن أن يصلى العيدين بأهل جنران قال الشافعي
بيه عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة قال كل قرية قال أخربنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أ

أخربنا الثقة عن سليمان بن موسى أن عمر بن عبد  :فيها أربعون رجال فعليهم اجلمعة قال الشافعي
فإذا  :العزيز كتب إىل أهل املياه فيما بني الشام إىل مكة مجعوا إذا بلغتم أربعني رجال قال الشافعي

ن رجال والقرية البناء واحلجارة واللنب والسقف واجلرائد والشجر ألن هذا بناء كان من أهل القرية أربعو
كله وتكون بيوهتا جمتمعة ويكون أهال ال يظعنون عنها شتاء وال صيفا إال ظعن حاجة مثل ظعن أهل 

القرى وتكون بيوهتا جمتمعة اجتماع بيوت القرى فإن مل تكن جمتمعة فليسوا أهل قرية وال جيمعون 



ون إذا كانوا أربعني رجال حرا بالغا فإذا كانوا هكذا رأيت واهلل تعاىل أعلم إن عليهم اجلمعة فإذا ويتم
 صلوا اجلمعة أجزأهتم 
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قال الشافعي   وإذا بلغوا هذا العدد ومل حيضروا اجلمعة كلهم رأيت أن يصلوها ظهرا وإن كانوا هذا  :
ا وصفت مل جيمعوا وإن كانوا يف مدينة عظيمة فيها مشركون من غري العدد أو أكثر منه يف غري قرية كم

أهل اإلسالم أو من عبيد أهل اإلسالم ونسائهم ومل يبلغ األحرار املسلمون البالغون فيها أربعني رجال مل 
يكن عليهم أن جيمعوا ولو كثر املسلمون مارين هبا وأهلها ال يبلغون أربعني رجال مل يكن عليهم أن 

ا قال الشافعيجيمعو ولو كانت قرية فيها هذا العدد أو أكثر منه مث مات بعضهم أو غابوا أو انتقل  :
منهم حىت ال يبقى هبا أربعون رجال مل يكن هلم أن جيمعوا ولو كثر من مير هبا من املسلمني مسافرا أو 

قرية كما وصفت وإن كانت  :تاجرا غري ساكن مل جيمع فيها إذا مل يكن أهلها أربعون قال الشافعي
فتهدمت منازهلا أو هتدم من منازهلا وبقى يف الباقي منها أربعون رجال فإن كان أهلها الزمني هلا 

وإذا كان أهلها أربعني أو أكثر فمرض  :ليصلحوها مجعوا كانوا يف مظال أو غري مظال قال الشافعي
ا صلوا الظهر قال الشافعيعامتهم حىت مل يواف املسجد منهم يوم اجلمعة أربعون رجال حرا بالغ ولو  :

كثر أهل املسجد من قوم مارين أو جتار ال يسكنوهنا مل يكن هلم أن جيمعوا إذا مل يكن معهم من أهل 
ولو كان أهلها أربعني رجال حرا بالغا وأكثر  :البلد املقيمني به أربعون رجال حرا بالغا قال الشافعي

ربعني رجال صحيحا بالغا يشهدون اجلمعة كلهم مل ومنهم مغلوب على عقله وليس من بقى منهم أ
جيمعوا إذا كان أهل القرية أربعني فصاعدا فخطبهم اإلمام يوم اجلمعة فانفض عنه بعضهم قبل تكبرية 

الصالة حىت ال يبقي معه أربعون رجال فإن ثابوا قبل أن يكرب حىت يكونوا أربعني رجال صلى هبم اجلمعة 
ولو  : حىت يكرب مل يصل هبم اجلمعة وصلوها ظهرا أربعا قال الشافعيوإن مل يكونوا أربعني رجال

انفضوا عنه فانتظرهم بعد اخلطبة حىت يعودوا أحببت له أن يعيد خطبة أخرى إن كان يف الوقت مهلة مث 
يصليها مجعة فإن مل يفعل صالها ظهرا أربعا وال جيوز أن يكون بني اخلطبة والصالة فصل يتباعد قال 



وإن خطب هبم وهم أقل من أربعني رجال مث ثاب األربعون قبل أن يدخل يف الصالة صالها  :الشافعي
 ظهرا أربعا وال أراها جتزيء عنه حىت خيطب بأربعني فيفتتح الصالة هبم إذا كرب 
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قال الشافعي   وال أحب يف األربعني إال من وصفت عليه فرض اجلمعة من رجل حر بالغ غري  :
لوب على عقله مقيم ال مسافرقال الشافعيمغ فإن خطب بأربعني مث كرب هبم مث انفضوا من حوله  :

ففيها قوالن أحدمها إن بقى معه اثنان حىت تكون صالته صالة مجاعة تامة فصلى اجلمعة أجزأته ألنه 
ال حىت يكون دخل فيها وهي جمزئة عنهم ولو صالها ظهرا أربعا أجزأته والقول اآلخر أهنا ال جتزئه حب

معه أربعون حني يدخل ويكمل الصالة ولكن لو مل يبق منهم إال عبدان أو عبد وحر أو مسافران أو 
وإن بقى معه منهم بعد تكبريه اثنان أو أكثر فصالها مجعة  :مسافر ومقيم صالها ظهرا قال الشافعي

ربعا قال الشافعيمث بان له أن االثنني أو أحدمها مسافر أو عبد أو امرأة أعادها ظهرا أ ومل جيزئه مجعة  :
يف واحد من القولني حىت يكمل معه الصالة اثنان ممن عليه مجعة فإن صلى وليس وراءه اثنان فصاعدا 
ولو أحدث اإلمام قبل أن يكرب فقدم  :ممن عليه فرض اجلمعة كانت عليهم ظهرا أربعا قال الشافعي

صلوها ظهر أربعا ال جيزئهم وال اإلمام احملدث إال  رجال ممن حضر اخلطبة وخلفه أقل من أربعني رجال
ذلك من قبل أن إمامته زالت وابتدلت بإمامة رجل لو كان اإلمام مبتدئا يف حاله تلك مل جيزئه أن 

وإذا افتتح اإلمام مجعة مث أمرته أن جيعلها ظهرا أجزأه ما صلى  :يصليها إال ظهرا أربعا قال الشافعي
ن اجلمعة هي الظهر يوم اجلمعة إال أنه كان له قصرها فلما حدث حال ليس له منها وهو ينوي اجلمعة أل

فيها قصرها أمتها كما ببتديء املسافر ركعتني مث ينوى املقام قبل أن يكمل الركعتني فيتم الصالة أربعا 
عة فاسعوا رمحه اهلل تعاىل قال اهلل تبارك وتعاىل إذا نودى للصالة يوم اجلم :وال يستأنفها قال الشافعي

وإذا كان قوم ببلد جيمع أهلها وجبت اجلمعة على من يسمع النداء من  :إىل ذكر اهلل قال الشافعي
وجتب اجلمعة عندنا على مجيع أهل املصر وإن  :ساكين املصر أو قريبا منه بداللة اآلية قال الشافعي

وليس أحد منهم أوىل بأن جتب كثر أهلها حىت ال يسمع أكثرهم النداء ألن اجلمعة جتب باملصر والعدد 



وقوىل مسع النداء إذا كان املنادي صيتا وكان هو  :عليه اجلمعة من غريه إال من عذر قال الشافعي
 مستمعا واألصوات هادئة فأما 
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إذا كان املنادي غري صيت والرجل غافل واألصوات ظاهرة فقل من يسمع النداء قال الشافعي   : 
يف هذا أقوى مما وصفت وقد كان سعيد بن زيد وأبو هريرة يكونان بالشجرة على أقل من ولست أعلم 

ستة أميال فيشهدان اجلمعة ويدعاهنا وقد كان يروي أن أحدمها كان يكون بالعقيق فيترك اجلمعة 
ويشهدها ويروي أن عبد اهلل بن عمرو بن العاص كان على ميلني من الطائف فيشهد اجلمعة ويدعها 

الشافعيقال  أخربنا إبراهيم بن حممد قال حدثين عبد اهلل بن زيد عن سعيد بن املسيب أنه قال  :
وإذا كانت قرية جامعة وكان هلا قرى حوهلا متصلة األموال هبا وكانت أكثر سوق تلك  :الشافعي

مليلني القرى يف القرية اجلامعة مل أرخص ألحد منهم يف ترك اجلمعة وكذلك ال أرخص ملن على امليل وا
وما أشبه هذا وال يتبني عندي أن خيرج بترك اجلمعة إال من مسع النداء ويشبه أن حيرج أهل املصر وإن 

 عظم بترك اجلمعة 
من يصلى خلفه اجلمعة    
واجلمعة خلف كل إمام صالها من أمري ومأمور ومتغلب على بلدة وغري أمري جمزئة كما جتزيء الصالة  

رمحه اهلل تعاىل أخربنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أيب عبيد  :خلف كل من سلف قال الشافعي
وجتزيء اجلمعة  :موىل ابن أزهر قال شهدنا العيد مع علي رضي اهلل عنه وعثما حمصور قال الشافعي

خلف العبد واملسافر كما جتزيء الصالة غريها خلفهما فإن قيل ليس فرض اجلمعة عليهما قيل ليس 
يؤجران على أدائها وجتزيء عنهما كما جتزيء عن املقيم وكالمها عليه فرض الصالة يأمثان بتركها ومها 

بكماهلا وال أرى أن اجلمعة جتزيء خلف غالم مل حيتلم واهلل تعاىل أعلم وال جتمع امرأة بنساء ألن 
  اجلمعة إمامة مجاعة كاملة وليست املرأة ممن هلا



 ID ' '   فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات  (ومثانية أيام) :كقوله اهلل تعاىل
  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :اهلاء وحذفها فتقول

  
صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال     
  

يتوقف فيه إال جاهل غيب   .  
  

وغريمها عن العرب والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت     احلذف كما حكاه  -
  

الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن     
  

يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم    جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :
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الصالة يف مسجدين فأكثر    
الشافعي قال  رمحه اهلل تعاىل وال جيمع يف مصر وإن عظم أهله وكثر عامله ومساجده إال يف موضع  :

املسجد األعظم وإن كانت له مساجد عظام مل جيمع فيها إال يف واحد وأيها مجع فيه أوال بعد الزوال 
م أن يعيدوا ظهرا فهي اجلمعة وإن مجع يف آخر سواه يعده مل يعتد الذين مجعوا بعده باجلمعة وكان عليه

وسواء الذي مجع أوال الواىل أو مأمور أو رجل أو تطوع أو تغلب أو عزل فامتنع  :أربعا قال الشافعي
من العزل مبن مجع معه أجزأت عنه اجلمعة ومن مجع مع الذي بعده مل جتزه اجلمعة وإن كان واليا 

اجلمعة األوىل وما سواها ال جتزيء وكانت عليه إعادة الظهر قال وهكذا إن مجع من املصر يف مواضع ف
وإن أشكل على الذين مجعوا أيهم مجع أوال أعادوا كلهم ظهرا أربعاقال  :إال ظهرا قال الشافعي



ولو أشكل ذلك عليهم فعادوا فجمعت منهم طائفة ثانية يف وقت اجلمعة أجزأهم ذلك ألن  :الشافعي
وا مث عادوا فجمعوا يف وقت اجلمعة قال الربيع مجعتهم األوىل مل جتز عنهم وهم أوال حني مجعوا أفسد

وفيه قول آخر أن يصلوا ظهرا ألن العلم حييط أن إحدى الطائفتني قد صلت قبل األخرى فكما جازت 
  الصالة للذين صلوا أوال وإن مل يعرفوها مل جيز ألحد أن يصلى اجلمعة بعد متام مجعة قد متت

 ID ' '    كالم العربسبق وإن كان أحدمها يل سيحد .  
  

وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله     
  

ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها    أنه ملا ثبت  :
  

جواز     سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت :
  

عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها     
  

هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك    صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :
  

يلة وجزء منها مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الل    
  

فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر     
  

على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  
  

ونقل أبو حيان أنه يقال    وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :
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هبا املساجد األرض تكون    

أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال وإذا اتسعت البلد وكثرت عمارهتا فبنيت فيها مساجد كثرية  
عظام وصغار مل جيز عندي أن يصلى اجلمعة فيها إال يف مسجد واحد وكذلك إذا اتصلت بالبلد األعظم 

 مسجد منها غريه صليت منها قريات صغار مل أحب أن يصلى إال يف املسجد األعظم وإن صلى يف
الظهر أربعا وإن صليت اجلمعة أعاد من صالها فيها قال وتصلي اجلمعة يف املسجد األعظم فإن صالها 

اإلمام يف مسجد من مساجدها أصغر منه كرهت ذلك له وهي جمزئة عنه قال وإن صلى غري إمام يف 
زئة ويعيد اآلخرون اجلمعةقال مسجدها األعظم واإلمام يف مسجد أصغر فجمعة اإلمام ومن معه جم

وإن وكل اإلمام من يصلى فصلى وكيل اإلمام يف املسجد األعظم أو األصغر قبل اإلمام  :الشافعي
وصلى اإلمام يف مسجد غريه فجمعة الذين صلوا يف املسجد األعظم أو األصغر قبل اإلمام جمزئة ويعيد 
لني يصلى أيهما أدرك فأيهما صلى اجلمعة وهكذا إذا وكل اإلمام رج :اآلخرون ظهرا قال الشافعي

أوال أجزأه وإن صلى اآلخر بعده فهي ظهر وإن كان وال يصلى يف مسجد صغري وجاء وال غريه فصلى 
يف مسجد عظيم فأيهما صلى أوال فهي اجلمعة وإذا قلت أيهما صلى أوال فهي اجلمعة فلم يدر أيهما 

ت وإن ذهب الوقت أعادا معا فصليا معا أربعا أربعا قال صلى أوال فأعاد أحدمها اجلمعة يف الوقت أجزأ
واألعياد خمالفة اجلمعة الرجل يصلى العيد منفردا ومسافرا وتصليه  :الربيع يريد يعيد الظهرقال الشافعي
اجلماعة ال يكون عليها مجعة ألهنا ال حتيل فرضا وال أرى بأسا إذا خرج اإلمام إىل مصاله يف العيدين أو 

أن يأمر من يصلى بضعفه الناس العيد يف مموضع من املصر أو مواضع قال وإذا كانت صالة  االستسقاء
الرجل منفردا جمزئة فهي أقل من صالة مجاعة بأمر وال وإن مل يأمر الوايل فقدموا واحدا أجزأ عنهم قال 
ال أكرهه وهكذا لو قدموا يف صالة اخلسوف يف مساجدهم مل أكره من هذا شيئا بل أحبه و :الشافعي
يف حال إال أن يكون من ختلف عن اجلماعة العظمى أقوياء على حضورها فأكره ذلك هلم أشد الكراهية 
واجلمعة خمالفة هلذا كله قال  :وال إعادة عليهم فأما أهل العذر بالضعف فأحب هلم ذلك قال الشافعي

ت وال صالة وال بأس أن يتكلم وإذا صلوا مجاعة أو منفردين صلوا كما يصلى اإلمام ال خيالفونه يف وق



متكلمهم خبطبة إذا كان بأمر الوايل فإن مل يكن بأمر الوايل كرهت له ذلك كراهية الفرقة يف اخلطبة وال 
 أكره ذلك يف الصالة كما ال أكرهه يف 
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وقت اجلمعة    
قال الشافعي  إىل أن يكون آخر وقت الظهر رمحه اهلل تعاىل ووقت اجلمعة ما بني أن تزول الشمس  :

قبل أن خيرج اإلمام من صالة اجلمعة فمن صالها بعد الزوال إىل أن يكون سالمه منها قبل آخر وقت 
ومن مل  :الظهر فقد صالها يف وقتها وهي له مجعة إال أن يكون يف بلد قد مجع فيه قبله قال الشافعي

معة وهي له ظهر وعليه أن يصليها أربعا أخربنا يسلم من اجلمعة حىت خيرج آخر وقت الظهر مل جتزه اجل
الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم ابن حممد قال حدثين خالد بن رباح عن املطلب بن 

حنطب أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يصلي اجلمعة إذا فاء الفيء قدر ذراع أو حنوه أخربنا الربيع 
نا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن يوسف بن ماهك قال قدم معاذ بن قال أخربنا الشافعي قال أخرب

جبل على أهل مكة وهم يصلون اجلمعة والفيء يف احلجر فقال ال تصلوا حىت تفيء الكعبة من وجهها 
وال اختالف عند أحد لقيته أن ال تصلى اجلمعة حىت  :ووجهها الباب قال الشافعي :قال الشافعي

عيتزول الشمس قال الشاف وال جيوز أن يبتديء خطبة اجلمعة حىت يتبني زوال الشمس قال  :
فإن ابتدأ رجل خطبة اجلمعة قبل أن تزول الشمس مث زالت الشمس فأعاد خطبته أجزأت  :الشافعي

عنه اجلمعة وإن مل يعد خطبتني بعد الزوال مل جتز اجلمعة عنه وكان عليه أن يصليها ظهرا أربعا وإن 
ال جتزيء عنه فيه مث أعاد اخلطبة والصالة يف الوقت أجزأت عنه وإال صالها ظهرا صلى اجلمعة يف حال 

وال  :والوقت الذي جتوز فيه اجلمعة ما بني أن تزول الشمس إىل أن يدخل وقت العصر قال الشافعي
 :جتزيء مجعة حىت خيطب اإلمام خطبتني ويكمل السالم منها قبل دخول وقت العصر قال الشافعي

أول وقت العصر قبل أن يسلم منها فعليه أن يتم اجلمعة ظهرا أربعا فإن مل يفعل حىت خرج فإذا دخل 



حىت يعلم أنه خطب أقل من  1ولو اغفل اجلمعة  :منها فعليه أن يستأنفها ظهرا أربعا قال الشافعي
 خطبتني وصلى أخف من ركعتني مل خيرج من الصالة حىت يدخل 
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عليه أن يصلي ظهرا أربعا وال خيطبقال الشافعي وقت العصر كان   وإن رأى أنه خيطب أخف  :
خطبتني ويصلى أخف ركعتني إذا كانتا جمزئتني عنه قبل دخول أول وقت العصر مل جيز له إال أن يفعل 
فإن خرج من الصالة قبل دخول العصر فهي جمزئة عنه وإن مل خيرج منها حىت يدخل أو وقت العصر 

ربعا فإن مل يفعل وسلم استأنف ظهرا أربعا ال جيزيه غري ذلك فإن خرج من الصالة وهو أمتها ظهرا أ
يشك ومن معه أدخل وقت العصر أم ال فصالهتم وصالته جمزئة عنهم ألهنم على يقني من الدخول يف 
 :الوقت ويف شك من أن اجلمعة ال جتزئهم فهم كمن استيقن بوضوء وشك يف انتقاضه قال الشافعي

شكوا أكملوا الصالة قبل دخول الوقت بظلمة أو ريح أو غريمها قال الشافعي وسواء وال يشبه  :
اجلمعة فيما وصفت الرجل يدرك ركعة قبل غروب الشمس كان عليه أن يصلى العصر بعد غروهبا 
 وليس للرجل أن يصلى اجلمعة يف غري وقتها ألنه قصر يف وقتها وليس له القصر إال حيث جعل له 

ذان للجمعة وقت األ   

قال الشافعي  وإذا أذن هلا قبل  :رمحه اهلل تعاىل وال يؤذن للجمعة حىت تزول الشمس قال الشافعي :
الزوال أعيد األذان هلا بعد الزوال فإن أذن هلا مؤذن قبل الزوال وآخر بعد الزوال أجزأ األذان الذي بعد 
ب أن يكون األذان يوم اجلمعة حني يدخل وأح :الزوال ومل يعد األذان الذي قبل الزوالقال الشافعي

اإلمام املسجد وجيلس على موضعه الذي خيطب عليه خشب أو جريد أو منرب أو شيء مرفوع له أو 
وأحب أن  :األرض فإذا فعل أخذ املؤذن يف األذان فإذا فرغ قام فخطب ال يزيد عليه قال الشافعي

ني أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربين الثقة يؤذن مؤذن واحد إذا كان على املنرب ال مجاعة مؤذن
عن الزهري عن السائب بن يزيد أن األذان كان أوله للجمعة حني جيلس اإلمام على املبنر على عهد 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأىب بكر وعمر فلما كانت خالفه عثمان وكثر الناس أمر عثمان بأذان 



على ذلك قال الشافعي ثان فأذن به فثبت األمر وقد كان عطاء ينكر أن يكون عثمان أحدثه ويقول  :
 أحدثه معاوية واهلل تعاىل إعلم 
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قال الشافعي   وأيهما كان فاألمر الذي على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أحب إىل قال  :
ذن كما يؤذن اليوم أذان قبل أذان املؤذنني فإن أذن مجاعة من املؤذنني واإلمام على املنرب وأ :الشافعي
وليس يف األذان  :إذا جلس اإلمام على املنرب كرهت ذلك له وال يفسد شيء منه صالته قال الشافعي

 شيء يفسد الصالة ألن األذان ليس من الصالة إمنا هو دعاء 
مىت حيرم البيع    

قال الشافعي  ا نودى للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر رمحه اهلل تعاىل قال اهلل تبارك وتعاىل إذ :
واألذان الذي جيب على من عليه فرض اجلمعة أن يذر عنده البيع األذان  :اهلل وذروا البيع قال الشافعي
الذي كان على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وذلك األذان الذي بعد الزوال وجلوس اإلمام على 

س اإلمام على املنرب وبعد الزوال مل يكن البيع منهيا عنه كما ينهى عنه إذا املنرب فإن أذن مؤذن قبل جلو
كان اإلمام على املنرب وأكرهه ألن ذلك الوقت الذي أحب لإلمام أن جيلس فيه على املنرب وكذلك إن 

عد أذن مؤذن قبل الزوال واإلمام على املنرب مل ينه عن البيع إمنا ينهي عن البيع إذا اجتمع أن يؤذن ب
وإذا تبايع من ال مجعة عليه يف الوقت املنهى فيه عن البيع مل  :الزوال واإلمام على املنربقال الشافعي

وإن بايع من  :أكره البيع ألنه ال مجعة عليهما وإمنا املنهى عن البيع املأمور بإتيان اجلمعة قال الشافعي
صفت ولغريه أن يكون معينا له على ما ال مجعة عليه من عليه مجعة كرهت ذلك ملن عليه اجلمعة ملا و

وال أكره البيع يوم اجلمعة قبل الزوال وال بعد الصالة  :أكره له وال أفسخ البيع حبال قال الشافعي
ألحد حبال وإذا تبايع املأموران باجلمعة يف الوقت املنهي فيه عن البيع مل ينب يل أن أفسخ البيع بينهما ألن 

يف ذلك الوقت إمنا هو اإلتيان الصالة ال أن البيع حيرم بنفسه وإمنا يفسخ البيع معقوال أن النهي عن البيع 
احملرم لنفسه أال ترى لو أن رجال ذكر صالة ومل يبق عليه من وقتها إال ما يأيت بأقل ما جيزيه منها فبايع 



ا تفسد بيعه فيه كان عاصيا بالتشاغل بالبيع عن الصالة حىت يذهب وقتها ومل تكن معصية التشاغل عنه
  واهلل تعاىل أعلم

 ID ' '    والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند
 إراهتما تغلب 

  
الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف     
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ىل اجلمعة التبكري إ   

قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل أخربنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن املسيب عن أيب هريرة قال  :
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا كان يوم اجلمعة كان على كل باب من أبواب املسجد مالئكة 

حف واستمعوا اخلطبة واهلجر إىل يكتبون الناس على منازهلم األول فاألول فإذا خرج اإلمام طويت الص
الصالة كاملهدي بدنة مث الذي يليه كاملهدي بقرة مث الذي يليه كاملهدي كبشا حىت ذكر الدجاجة 

أخربنا مالك عن مسي عن أىب صاحل السمان عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى  :والبيضة قال الشافعي
ة راح فكأمنا قرب بدنة ومن راح يف الساعة الثانية اهلل عليه وسلم قال من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلناب

فكأمنا قرب بقرة ومن راح يف الساعة الثالثة فكأمنا قرب كبشا أقرن ومن راح يف الساعة الرابعة فكأمنا 
قرب دجاجة ومن راح يف الساعة اخلامسة فكأمنا قرب بيضة فإذا خرج اإلمام حضرت املالئكة 

ب لكل من وجبت عليه اجلمعة أن يبكر إىل اجلمعة جهده فكلما وأح :يستمعون الذكر قال الشافعي
قدم التبكري كان أفضل ما جاء عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وألن العلم حييط أن من زاد يف 

فإن قال قائل إهنم مأمورون إذا نودى للصالة من يوم  :التقرب إىل اهلل تعاىل كان أفضل قال الشافعي



ىل ذكر اهلل فإمنا أمروا بالفرض عليهم وأمرهم بالفرض عليهم ال مينع فضال قدموه عن اجلمعة بأن يسعوا إ
  نافلة هلم

 ID ' '    ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول
 فإن احلذف فيه 

  
أفصح هذا إن ثبت   إن صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور ف :  

  
ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه   .  
  

وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي    مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :
  

ثبوت اهلاء يف     مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)
  

ء يفللدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلا    مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :
  

غري صحيح وال فصيح    انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .
  

ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع     
  

هو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها و    
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املشي إىل اجلمعة    



قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل قال اهلل تبارك وتعاىل إذا نودى للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر  :
عمر قط  أخربنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سامل عن أبيه قال ما مسعت :اهلل قال الشافعي

ومعقول أن السعي يف هذا املوضع العمل قال اهلل عز وجل إن  :فامضوا إىل ذكر اهلل قال الشافعي
سعيكم لشىت وقال وأن ليس لالنسان إال ما سعى وقال عز ذكره وإذا توىل سعى يف األرض ليفسد فيها 

 قال زهري  سعى بعـدهـم قـوم لـكـي يدركـوهـم  :قال الشافعي
ـوا ولـم يلـيمـوا ولـم يألـوا فلم يفعـل      

وزادين بعض أصحابنا يف هذه البيت  ومـايك مـن خـري أتــوه فـــإنـــمـــا    
تــوارثـــه آبـــاء آبـــائهـــم قـــبـــل       

وهل حيـمـل الـخـطـى إال وشـيجـه     

وتغـرس إال فـي مـنـابـتـهـا الـنـخـل       

قال الشافعي  م بن حممد قال حدثين عبد اهلل بن عبد الرمحن بن جابر بن عيتك عن أخربنا إبراهي :
جده جابر ابن عيتك صاحب النيب صلى اهلل عليه وسلم قال إذا خرجت إىل اجلمعة فامش على هينتك 
وفيما وصفنا من داللة كتاب اهلل عز وجل أن السعي العمل ويف أن رسول اهلل صلى  :قال الشافعي

ذا أتيتم الصالة فال تأتوها تسعون وائتوها متشون وعليكم السكينة فما أدركتم اهلل عليه وسلم قال إ
واجلمعة صالة كاف من أن يروى يف ترك العدو على القدمني  :فصلوا ما فاتكم فاقضوا قال الشافعي

إىل اجلمعة عن أحد دون رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم شيء وما علمت أحدا روى عن رسول اهلل 
عليه وسلم يف اجلمعة أنه زاد فيها على مشيه إىل سائر الصلوات وال عن أحد من أصحابه قال صلى اهلل 

وال تؤتى اجلمعة إال ماشيا كما تؤتى سائر الصلوات وإن سعى إليها ساع أو إىل غريها من  :الشافعي
  الصلوات مل تفسد عليه صالته ومل أحب ذلك له

 ID ' '   احلديث.  
  

ريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىلوذكر الواحدي وغ    يتربصن بأنفسهن أربعة ) :
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اهليئة للجمعة    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عن  :

احللة فلبستها يوم اجلمعة والوفد رأي حلة سرياء عند باب املسجد فقال يا رسول اهلل لو اشتريت هذه 
إذا قدموا عليك فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إمنا يلبس هذه من ال خالق له يف اآلخرة مث جاء 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن اخلطاب منها حلة فقال عمر يا رسول اهلل 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل أكسكها لتلبسها كسوتنيها وقد قلت يف حلة عطار ما قلت فقال 
أخربنا مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن  :فكساها عمر أخا له مشركا مبكة قال الشافعي

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال يف مجعة من اجلمع يا مشعر املسلمني إن هذا يوم جعله اهلل عيدا 
ده طيب فال يضره أن ميس منه وعليك بالسواك قال الشافعيللمسلمني فاغتسلوا ومن كان منكم عن : 

فنحب للرجل أن يتنظف يوم اجلمعة بغسل وأخذ شعر وظفر وعالج ملا يقطع تغري الريح من مجيع 
جسده وسواك وكل ما نظفه وطيبه وأن ميس طيبا مع هذا إن قدر عليه ويستحسن من ثيابه ما قدر عليه 

ي أحدا قاربه حبال وكذلك أحب له يف كل عيد وآمره به وأحبه يف كل ويطيبها اتباعا للسنة وال يؤذ
صالة مجاعة وآمره به وأحبه يف كل أمر جامع للناس وإن كنت له يف األعياد من اجلمع وغريها أشد 

وأحب ما يلبس إىل البياض فإن جاوزه بعصب اليمن  :استحبابا للسنة وكثرة حاضرها قال الشافعي
ا يصبغ غزله وال يصبغ بعد ما ينسج فحسن وإذا صالها طاهر متوارى العورة والقطري وما أشبهه مم

وهكذا أحب ملن حضر اجلمعة  :أجزأه وإن استحببت له ما وصفت من نظافة وغريها قال الشافعي
من عبد وصيب وغريه إال النساء فإين أحب هلن النظافة مبا يقطع الريح املتغرية وأكره هلن الطيب وما 

ن الثياب بياض أو غريه فإن تطينب وفعلن ما كرهت هلن مل يكن عليهن إعادة صالة وأحب يشهرن به م
لالمام من حسن اهليئة ما أحب للناس وأكثر منه وأحب أن يعتم فإنه كان يقال إن النيب صلى اهلل عليه 

  وسلم كان يعتم ولو
 ID ' '   انتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا.  



  
كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة  هذا    
  

القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال     
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الصالة نصف النهار يوم اجلمعة    
ربين اسحق بن عبد اهلل عن سعيد املقربي عن أيب هريرة أن رسول اهلل أخربنا إبراهيم بن حممد قال أخ 

 :صلى اهلل عليه وسلم هنى عن الصالة نصف النهار حىت تزول الشمس إال يوم اجلمعة قال الشافعي
أخربنا مالك عن إبن شهاب عن ثعلبة بن أيب مالك أنه أخربه أهنم كانوا يف زمان عمر بن اخلطاب رضي 

اجلمعة يصلون حىت خيرج عمر بن اخلطاب فإذا خرج عمر وجلس على املنرب وأذن املؤذن اهلل عنه يوم 
وحدثين ابن  :جلسوا يتحدثون حىت إذا سكت املؤذن وقام عمر سكتوا ومل يتكلم أحد قال الشافعي
أيب فديك عن ابن أيب ذئب عن ابن شهاب قال حدثين ثعلبة بن أيب مالك أن قعود االمام يقطع السبحة 

ن كالمه يقطع الكالم وأهنم كانوا يتحدثون يوم اجلمعة وعمر جالس على املنرب فإذا سكت املؤذن قام وأ
 :عمر فلم يتكلم أحد حىت يقضى اخلطبتني كلتيهما فإذا قامت الصالة ونزل عمر تكلموا قال الشافعي

كف منهم من كان صلى فإذا راح الناس للجمعة صلوا حىت يصري اإلمام على املنرب فإذا صار على املنرب 
  ركعتني فأكثر تكلم حىت يأخذ يف اخلطبة فإذا أخذ فيها أنصت

 ID ' '   سيقولون ثالثة ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل
 رابعهم كلبهم ويقولون 

  
مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم    ما يكون م ) :وقال تعاىل (

  



ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم     :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  

لك قوله تعاىلوالثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذ   :  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  

وال يكاد يقدر عليه   .  
  

وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم    إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :
  

ملذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف ا    
  

كقوله اهلل تعاىل    :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ومثانية أيام) :
  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 

  
وال  صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب    
  

يتوقف فيه إال جاهل غيب   .  
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من دخل املسجد يوم اجلمعة واالمام على املنرب ومل يركع    



قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل أخربنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اهلل قال دخل  :
أصليت قال ال قال فصل ركعتني قال  رجل يوم اجلمعة والنيب صلى اهلل عليه وسلم خيطب فقال له

أخربنا ابن عيينة عن أيب الزبري عن جابر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثله وزاد يف حديث  :الشافعي
أخربنا ابن عيينة عن ابن عجالن عن عياض بن عبد اهلل قال  :جابر وهو سليك الغطفاين قال الشافعي

ام فصلى ركعتني فجاء إليه األحراس ليجلسوه فأيب أن رأيت أبا سعيد اخلدري جاء ومروان خيطب فق
جيلس حىت صلى الركعتني فلما قضينا الصالة أتيناه فقلنا يا أبا سعيد كاد هؤالء أن يفعلوا بك فقال ما 
كنت ألدعها لشيء بعد شيء رأيته من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه 

طب فدخل املسجد هبيئة بذة فقال أصليت قال ال قال فصل ركعتني مث حث وسلم وجاء رجل وهو خي
الناس على الصدقة فألقوا ثيابا فأعطى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الرجل منها ثوبني فلما كانت 

اجلمعة األخرى جاء الرجل والنيب صلى اهلل عليه وسلم خيطب فقال له النيب صلى اهلل عليه وسلم أصليت 
قال فصل ركعتني مث حث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على الصدقة فطرح الرجل أحد ثوبيه  قال ال

فصاح به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقال خذه فأخذه مث قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
ثوبني فلما  انظروا إىل هذا جاء تلك اجلمعة هبيئة بذة فأمرت الناس بالصدقة فطرحوا ثيابا فأعطيته منها

وهبذا نقول ونأمر من  :جاءت اجلمعة وأمرت الناس بالصدقة فجاء فألقى أحد ثوبيه قال الشافعي
دخل املسجد واالمام خيطب واملؤذن يؤذن ومل يصل ركعتني أن يصليهما ونأمره أن خيففهما فإنه روى 
اء كان يف اخلطبة األوىل وسو :يف احلديث أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر بتخفيفهما قال الشافعي
أو يف اآلخرة فإذا دخل واالمام يف آخر الكالم وال ميكنه أن يصلى ركعتني خفيفتني قبل دخول االمام 

يف الصالة فال عليه أن ال يصليهما ألنه أمر بصالهتما حيث ميكنانه وحيث ميكنانه خمالف حليث ال 
مه بقدر ما يكملهما فإن مل يفعل االمام كرهت ميكنانه وأرى لالمام أن يأمره بصالهتما ويزيد يف كال

 ذلك له وال شيء عليه وإن مل يصل الداخل يف حال متكنه فيه كرهت ذلك له وال إعادة وال قضاء عليه 
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قال الشافعي   وإن صالمها وقد أقيمت الصالة كرهت ذلك له وأن أدرك مع االمام ركعة فقد  :
عيأدرك اجلمعة قال الشاف رمحه اهلل تعاىل وأكره ختطى رقاب الناس يوم اجلمعة قبل دخول االمام  :

وبعده ملا فيه من األذى هلم وسوء األدب وبذلك أحب لشاهد اجلمعة التبكري إليها مع الفضل يف التبكري 
إليها وقد روى عن احلسن مرسال أن النيب صلى اهلل عليه وسلم رأى رجال يتخطى رقاب الناس فقال له 

لنيب صلى اهلل عليه وسلم آنيت وآذيت وروى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم رواه أبو هريرة أنه قال ما ا
أحب أن أترك اجلمعة ويل كذا وكذا وألن أصليها بظهر احلرة أحب إىل من أن أختطى رقاب الناس وإن 

جوت أن يسعه كان دون مدخل رجل زحام وأمامه فرجة فكان ختطيه إىل الفرجة بواحد أو اثنني ر
التخطى وإن كثر كرهته له ومل أحبه إال أنه ال جيد السبيل إىل مصلى يصلى فيه اجلمعة إال بأن يتخطى 

فيسعه التخطى إن شاء اله تعاىل وإن كان إذا وقف حىت تقام الصالة تقدم من دونه حىت يصل إىل 
ى مل يكن عليه إعادة صالة موضع جتوز فيه الصالة كرهت له التخطى وإن فعل ما كرهت له من التخط

وإن كان الزحام دون االمام الذي يصلى اجلمعة ملم أكره له من التخطى وال من أن يفرج له الناس ما 
  أكره للمأموم ألنه مضطر إىل أن ميضي إىل اخلطبة والصالة هلم

 ID ' '    احلذف  -والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب
 كما حكاه 

  
الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن     
  

يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم    جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :
  

سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب   .  
  

وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله  وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي    
  

ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها    أنه ملا ثبت  :
  



جواز    سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :
  

الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب     
  

هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك    صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :
  

مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها     
  

دت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصرفيدل عليه بامسها سواء أري     
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النعاس يف املسجد يوم اجلمعة    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل أخربنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال كان ابن عمر يقول  :

ال الشافعيللرجل إذا نعس يوم اجلمعة واالمام خيطب أن يتحول منه ق وأحب للرجل إذا نعس يف  :
املسجد يوم اجلمعة ووجد جملسا غريه وال يتخطى فيه أحدا أن يتحول عنه ليحدث له القيام واعتساف 
اجمللس ما يذعر عنه النوم وإن ثبت وحتفظ من النعاس بوجه يراه ينفى النعاس عنه فال أكره ذلك له وال 

فظ أن يتحول وأحسب من أمره بالتحول إمنا أمره حني غلب أحب إن رأى أنه ميتنع من النعاس إذا حت
عليه النعاس فظن أن لن يذهب عنه النوم إال بإحداث حتول وإن ثبت يف جملسه ناعسا كرهت ذلك له 

 وال إعادة عليه إذا مل يرقد زائال عن حد االستواء 
مقام اإلمام يف اخلطبة    

قال الشافعي  يد عن ابن جريج قال أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن رمحه اهلل تعاىل أخربنا عبد اجمل :
عبد اهلل يقول كان النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا خطب استند إىل جذع خنلة من سوارى املسجد فلما 



صنع له املنرب فاستوى عليه اضطربت تلك السارية كحنني الناقة حىت مسعها أهل املسجد حىت نزل 
وسلم فاعتنقها فسكنت قال الشافعي رسول اهلل صلى اهلل عليه أخربنا إبراهيم بن حممد قال حدثين  :

عبد اهلل بن حممد بن عقيل عن الطفيل بن أيب بن كعب عن أبيه قال كان رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم يصلى إىل جذع إذ كان املسجد عريشا وكان خيطب إىل ذلك اجلذع فقال رجل من أصحابه يا 

أن جنعل لك منربا تقوم عليه يوم اجلمعة فتسمع الناس خطبتك قال نعم فصنع له رسول اهلل هل لك 
ثالث درجات فهي اليت أعلى املنرب فلما صنع املنرب ووضع موضعه الذي وضعه فيه رسول اهلل صلى اهلل 

عليه وسلم بدا للنيب صلى اهلل عليه وسلم أن يقوم على املنرب فيخطب عليه فمر إليه فلما جاوز ذلك 
اجلذع الذي كان خيطب إليه خار حىت انصدع وانشق فنزل النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا مسع صوت 

اجلذع فمسحه بيده مث رجع إىل املنرب فلما هدم املسجد أخذ ذلك اجلذع أيب بن كعب فكان عنده يف 
مام على شيء فبهذا قلنا ال بأس أن خيطب اال :بيته حىت بلى وأكلته األرضة وصار رفاتا قال الشافعي

مرتفع من األرض وغريها وال بأس أن ينزل عن املنرب للحاجة قبل أن يتكلم مث يعود إىل املنرب وإن نزل 
 عن النرب بعد ما تكلم 
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استأنف اخلطبة ال جيزئه غري ذلك ألن اخلطبة ال تعد خطبة إذا فصل بينها بنزول يطول أو بشيء يكون   
افعيقاطعا هلا قال الش رمحه اهلل تعاىل قال اهلل تبارك وتعاىل وإذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها  :

فلم أعلم خمالفا أهنا نزلت يف خطبة النيب صلى اهلل عليه وسلم يوم  :وتركوك قائما اآلية قال الشافعي
ن رسول اهلل أخربنا إبراهيم بن حممد قال حدثين جعفر بن حممد عن أبيه قال كا :اجلمعة قال الشافعي
صلى اهلل عليه وسلم خيطب يوم اجلمعة وكان هلم سوق يقال هلا البطحاء كانت بنو سليم جيلبون إليها 
اخليل واالبل والغنم والسمن فقدموا فخرج إليهم الناس وتركوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وكان 

ك فقال وإذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا هلم هلو إذا تزوج أحد من األنصار ضربوا بالكرب فعريهم اهلل بذل
أخربنا ابراهيم بن حممد عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن  :إليها وتركوك قائما قال الشافعي



عبد اهلل قال كان النيب صلى اهلل عليه وسلم خيطب يوم اجلمعة خطبتني قائما يفصل بينهما جبلوس أخربنا 
ربنا إبراهيم بن حممد قال حدثين صاحل موىل التوأمة عن عبد اهلل بن الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخ

أخربنا إبراهيم بن حممد قال  :نافع عن ابن عمر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثله قال الشافعي
حدثين صاحل موىل التوأمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وأىب بكر وعمر أهنم كانوا 

معة خطبتني علىاملنرب قياما يفصلون بينهما جبلوس حىت جلس معاوية يف اخلطبة األوىل خيطبون يوم اجل
فإذا خطب اإلمام خطبة واحدة وصلى اجلمعة  :فخطب جالسا وخطب يف الثانية قائما قال الشافعي

عاد فخطب خطبتني وصلى اجلمعة فإن مل يفعل حىت ذهب الوقت صالها ظهرا أربعا وال جيزئه أقل من 
تني يفصل بينهما جبلوس فإن فصل بينهما ومل جيلس مل يكن له أن جيمع وال جيزيه أن خيطب جالسا خطب

فإن خطب جالسا من علة أجزأه من خلفه وإن خطب جالسا وهم يرونه صحيحا فذكر علة فهو أمني 
م على نفسه وكذلك هذا يف الصالة وإن خطب جالسا وهم يعلمونه صحيحا للقيام مل جتزئه وال إياه

اجلمعة وإن خطب جالسا وال يدرون أصحيح هو أو مريض فكان صحيحا أجزأهتم صالهتم ألن الظاهر 
 عندهم أن ال خيطب جالسا إال مريض وإمنا عليهم االعادة إذا خطب 
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جالسا وهم يعلمونه صحيحا فإن علمته طائفة صحيحا وجهلت طائفة صحته أجزأت الطائفة اليت مل   
صحته الصالة ومل جتز الطائفة اليت علمت صحته وهذا هكذا يف الصالة قال الشافعيتعلم  وإمنا قلنا  :

هذا يف اخلطبة أهنا ظهر إال أن يفعل فيها فاعل على فعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من خطبتني 
 عليه وسلم فهي يفصل بينهما جبلوس فيكون له أن يصليها ركعتني فإذا مل يفعل فعل رسول اهلل صلى اهلل

رمحه اهلل تعاىل بلغنا عن سلمة بن األكوع أنه قال خطب رسول اهلل  :على أصل فرضها قال الشافعي
صلى اهلل عليه وسلم خطبتني وجلس جلستني وحكى الذي حدثين قال استوى رسول اهلل صلى اهلل عليه 

اح حىت فرغ املؤذن من األذان مث وسلم على الدرجة اليت تلى املستراح قائما مث سلم وجلس على املستر
قام فخطب اخلطبة األوىل مث جلس مث قام فخطب اخلطبة الثانية وأتبع هذا الكالم احلديث فال أدرى 



وأحب أن يفعل االمام ما وصفت وإن  :أحدثه عن سلمة أم شيء فسره هو يف احلديث قال الشافعي
على املنرب فتكلم باخلطبة األوىل مث جلس مث قام  أذن املؤذن قبل ظهور االمام على املنرب مث ظهر اإلمام

فخطب أخرى أجزأه ذلك إن شاء اهلل ألنه قد خطب خطبتني فصل بينهما جبلوس قال ويعتمد الذي 
خيطب على عصا أو قوس أو ما أشبههما ألنه بلغنا أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يعتمد على عصا 

ال أخربنا عبد اجمليد عن ابن جريج قال قلت لعطاء أكان رسول اهلل أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي ق
وإن  :صلى اهلل عليه وسلم يقوم على عصا إذا خطب قال نعم كان يعتمد عليها اعتمادا قال الشافعي
مل يعتمد على عصا أحببت أن يسكن جسده ويديه إما بأن يضع اليمىن على اليسرى وإما أن يقرمها يف 

ويقل التلفت ويقبل بوجهه قصد وجهه وال أحب أن يتلفت ميينا وال مشاال ليسمع  موضعهما ساكنتني
الناس خطبته ألنه إن كان ال يسمع أحد الشقني إذا قصد بوجهه تلقاءه فهو ال يلتفت ناحية يسمع أهلها 
ه وأحب أن يرفع صوت :إال خفى كالمه على الناحية اليت ختالفها مع سوء األدب من التلفقال الشافعي
حىت يسمع أقصى من حضره إن قدر على ذلك وأحب أن يكون كالمه كالما مترسال مبينا معربا بغري 

اإلعراب الذي يشبه العي وغري التمطيط وتقطيع الكالم ومده وما يستنكر منه وال العجلة فيه عن اإلفهام 
أخربنا سعيد بن  :وال ترك اإلفصاح بالقصد وأحب أن يكون كالمه قصدا بليغا جامعا قال الشافعي

 سامل ومالك بن أنس عن ابن شهاب عن سامل بن عبد اهلل بن 
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عمر قال الشافعي   وإذا فعل ما كرهت له من إطالة اخلطبة أو سوء األدب فيها أو يف نفسه فأتى  :
أن حيمد اهلل خبطبتني يفصل بينهما جبلوس مل يكن عليه إعادة وأقل ما يقع عليه اسم خطبة من اخلطبتني 

تعاىل ويصلى على النيب صلى اهلل عليه وسلم ويقرأ شيئا من القرآن يف األوىل وحيمد اهلل عز ذكره 
ويصلى على النيب صلى اهلل عليه وسلم ويوصى بتقوى اهلل ويدعو يف اآلخرة ألن معقوال أن اخلطبة مجع 

لشافعيبعض الكالم من وجوه إىل بعض هذا أوجز ما جيمع من الكالم قال ا وإمنا أمرت بالقراءة يف  :
اخلطبة أنه مل يبلغنا أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خطب يف اجلمعة إال قرأ فكان أقل ما جيوز أن 



يقال قرأ آية من القرآن وأن يقرأ أكثر منها أحب إىل وإن جعلها خطبة واحدة عاد فخطب خطبة ثانية 
قت أعاد الظهر أربعا فإن جعلها خطبتني مل يفصل بينها مكانه فإن مل يفعل ومل خيطب حىت يذهب الو

جبلوس أعاد خطبته فإن مل يفعل صلى الظهر أربعا وإن ترك اجللوس األول حني يظهر على املنرب كرهته 
 وال إعادة عليه ألنه ليس من اخلطبتني وال فصل بينهما وهو عمل قبلهما ال منهما 

القراءة يف اخلطبة    
قال الشافعي  ه اهلل تعاىل أخربنا إبراهيم بن حممد قال حدثين عبد اهلل ابن أيب بكر عن حبيب بن رمح :

عبد الرمحن ابن إساف عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان أهنا مسعت النيب صلى اهلل عليه وسلم يقرأ ب 
يوم اجلمعة ق وهو خيطب على املنرب يوم اجلمعة وأهنا مل حتفظها إال من رول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 :وهو على املنرب من كثرة ما كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يقرأ هبا يوم اجلمعة على املنرب قال الشافعي
أخربنا إبراهيم بن حممد قال حدثين حممد بن أيب بكر بن حزم عن حممد بن عبد الرمحن بن سعد بن 

أعلمين إال مسعت أبا بكر بن حزم يقرأ  زرارة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان مثله قال إبراهيم وال
أخربنا إبراهيم بن  :هبا يوم اجلمعة على املنرب قال إبراهيم ومسعت حممد بن أيب بكر يقرأ قال الشافعي
حممد قال حدثين حممد بن عمرو بن حلجلة عن أيب نعيم وهب بن كيسان عن حسن بن حممد بن علي 

أ يف خطبته يوم اجلمعة إذا الشمس كورت حىت يبلغ بن أيب طالب رضي اهلل عنه أن عمر كان يقر
علمت نفس ما أحضرت مث يقطع السورة أخربنا لربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك بن أنس 

 عن هشام عن أبيه أن عمر ابن اخلطاب قرأ 
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بذلك على املنرب قال الشافعي   أ على املنرب قل أيها الكافرون وبلغنا أن عليا كرم اهلل وجهه كان يقر :
و قل هو اهلل أحد فال تتم اخلطبتان إال بأن يقرأ يف إحدامها آية فأكثر والذي أحب أن يقرأ ب ق يف 

اخلطبة األوىل كما روى عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال يقر عنها وما قرأ أجزأه إن شاء اهلل تعاىل 
يسجد فإن فعل وسجد رجوت أن ال يكون بذلك بأس ألنه ليس  وإن قرأ على املنرب سجدة مل ينزل ومل



وإذا سجد أخذ  :يقطع اخلطبة كما ال يكون قطعا للصالة أن يسجد فيها سجود القرآن قال الشافعي
وأحب أن يقدم الكالم مث يقرأ  :من حيث بلغ من الكالم وإن استأنف الكالم فحسن قال الشافعي

قراءة مث تكلم فال بأس وأحب أن تكون قراءته ما وصفت يف اخلطبة اآلية ألنه بلغنا ذلك وإن قدم ال
بلغين أن  :األوىل وأن يقرأ يف اخلطبة الثانية آية أو أكثر منها مث يقول أستغفر اهلل يل ولكم قال الشافعي
عثمان بن عفان رضي اهلل عنه كان إذا كان يف آخر خطبة قرأ آخر النساء يستفتونك قل اهلل يفتيكم يف 

كاللة إىل آخر السورة وحيث قرأ من اخلطبة األوىل واآلخرة فبدأ بالقراءة أو باخلطبة أو جعل القراءة ال
  بني ظهراين اخلطبة أو بعد الفراغ هنا إذا أتى بقراءة أجزأه إن شاء اهلل تعاىل

 ID ' '   على إرادة ما يتبعها وهو اليوم.  
  

ونقل أبو حيان أنه يقال   صيحصمت مخسة وأنه ف :  وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .
  

والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب     
  

الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف     
  

ي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه ورد يف احلديث وحكاه الكسائ    
  

أفصح هذا إن ثبت    صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :
  

ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه   .  
  

وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي   عدود أو مع سقوط امل (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :  
  

ثبوت اهلاء يف     مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)
  

للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف    مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :



  
غري صحيح وال فصيح    انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .
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كالم االمام يف اخلطبة    
قال الشافعي  وحديث جابر  :رمحه اهلل تعاىل أخربنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال الشافعي :

وأيب سعيد أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال لرجل دخل املسجد وهو على املنرب فقال أصليت 
عيد فتصدق الرجل بأحد ثوبيه فقال النيب صلى اهلل عليه فقال ال فقال فصل ركعتني ويف حديث أيب س

وال بأس أن يتكلم الرجل يف خطبة اجلمعة وكل خطبة فيما  :وسلم انظروا إىل هذا الذي قال الشافعي
يعنيه ويعىن غريه بكالم الناس وال أحب أن يتكلم فيما ال يعنيه وال يعين الناس وال مبا يقبح من الكالم 

ن يتكلم به أو كرهته فال يفسد خطبته وال صالهتمصاس وكل ما أجزت له أ  

كيف استحب أن تكون اخلطبة    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل أخربنا عبد العزيز عن جعفر عن أبيه عن جابر قال كان النيب صلى اهلل  :

صاحل أخربنا إبراهيم بن حممد قال حدثين إسحق بن عبد اهلل عن أبان بن  :عليه وسلم قال الشافعي
عن كريب موىل ابن عباس عن ابن عباس أن النيب صلى اهلل عليه وسلم خطب يوما فقال إن احلمد هلل 
نستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده اهلل 

دا عبده ورسوله من يطع فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حمم
أخربنا  :اهلل ورسوله فقد رشد ومن يعص اهلل ورسوله فقد غوى حىت يفيء إىل أمر اهلل قال الشافعي

إبراهيم بن حممد قال حدثنا عمرو أن النيب صلى اهلل عليه وسلم خطب يوما فقال يف خطبته أال إن الدنيا 
جل صادق يقضى فيها ملك قادر أال وإن اخلري عرض حاضر يأكل منها الرب والفاجر أال وإن اآلخرة أ

كله حبذافريه يف اجلنة أال وإن الشر كله حبذافريه يف النار أال فاعملوا وأنتم من اهلل على حذر واعلموا 



أنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره قال 
إبراهيم قال حدثين عبد العزيز بن رفيع عن متيم بن طرفة عن عدي رمحه اهلل تعاىل أخربنا  :الشافعي
ابن حامت قال خطب رجل عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال ومن يطع اهلل ورسوله فقد رشد 

 ومن يعصهما فقد غوى فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم اسكت فبئس 
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 عليه وسلم من يطع اهلل ورسوله فقد رشد ومن يعص اهلل ورسوله اخلطيب أنت مث قال النيب صلى اهلل  
فبهذا نقول فيجوز أن تقول ومن يعص اهلل ورسوله  :فقد غوى وال تقل ومن يعصهما قال الشافعي
فقد غوى ألنك أفردت معصية اهلل وقلت ورسوله استئناف كالم وقد قال اهلل تبارك وتعاىل أطيعوا اهلل 

 األمر منكم وهذا وإن كان يف سياق الكالم استئناف كالم قال ومن أطاع الل وأطيعوا الرسول وأوىل
فقد أطاع رسوله ومن عصى اهلل فقد عصى رسوله ومن أطاع رسوله فقد أطاع اهلل ومن عصى رسوله 
فقد عصى اهلل ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عبد من عباده قام يف خلق اهلل بطاعة اهلل وفرض اهلل 

ك وتعاىل على عباده طاعته ملا وفقه اهلل تعاىل من رشده ومن قال ومن يعصهما كرهت ذلك القول تبار
له حىت يفرد اسم اهلل عز وجل مث يذكر بعده اسم رسوله صلى اهلل عليه وسلم ال يذكره إال منفردا قال 
ه قال الشافعيوقال رجل يا رسول اهلل ما شاء اهلل وشئت فقال رسول اهلل صلى اهلل علي :الشافعي : 

وابتداء املشيئة خمالفة للمعصية ألن طاعة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومعصيته تبع لطاعة اهلل تبارك 
وتعاىل ومعصيته ألن الطاعة واملعصية منصوصتان بفرض الطاعة من اهلل عز وجل فأمر هبا رسول اهلل 

ه ومن يعص اهلل ورسوله ملا وصفت واملشيئة صلى اهلل عليه وسلم فجاز أن يقال فيه من يطع اهلل ورسول
قال اهلل عز وجل وما تشاءون إال أن يشاء اهلل رب العاملني فأعلم خلقه  :إرادة اهلل تعاىل قال الشافعي

أن املشيئة له دون خلقه وأن مشيئتهم ال تكون إال أن يشاء اهلل عز وجل فيقال لرسول اهلل صلى اهلل عليه 
ئت ويقال من يطع اهلل ورسوله على ما وصفت من أن اهلل تبارك وتعايل تعبد وسلم ما شاء اهلل مث ش

اخللق بأن فرض طاعة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فإذا أطيع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقد 



وأحب أن خيلص اإلمام ابتداءا النقصه اخلطبه حبمد اهلل والصالة  :أطيع اهلل بطاعة رسوله قال الشافعي
لى رسوله صلى اهلل عليه وسلم والعظة والقراء وال يزيد على ذلك قال الشافعيع أخربنا عبد اجمليد  :

عن ابن جريج قال لعطاء ما الذي أرى الناس يدعون به يف اخلطبة يومئذ أبلغك عن النيب صلى اهلل عليه 
طبة تذكريا وسلم أو عمن بعد النيب عليه الصالة والسالم قال ال إمنا أحدث إمنا كانت اخل  
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االنصات للخطبة    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل أخربنا مالك عن ابن شهاب عن ابن املسيب عن أيب هريرة أن رسول  :

 :اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت واإلمام خيطب فقد لغوت قال الشافعي
عن أيب هريرة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال إذا قلت  أخربنا مالك عن أيب الزناد عن األعرج

أخربنا سفيان عن أيب الزناد عن  :لصاحبك أنصت واإلمام خيطب يوم اجلمعة فقد لغوت قال الشافعي
األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثل معناه إال أنه قال لغيت قال ابن عيينة لغيت 

لشافعيلغية أيب هريرة قال ا أخربنا مالك عن أيب النضر موىل عمر بن عبد اهلل عن مالك بن أيب عامر  :
أن عثمان بن عفان كان يقول يف خطبته قلما يدع ذلك إذا خطب إذا قام اإلمام خيطب يوم اجلمعة 

فاستمعوا له وأنصتوا فإن للمنصت الذي ال يسمع من احلظ مثل ما للسامع املنصت فإذا قامت الصالة 
وا الصفوف وحاذوا باملناكب فإن اعتدال الصفوف من متام الصالة مث ال يكرب عثمان حىت يأتيه فاعدل

وأحب لكل من  :رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخربوه أن قد استوت فيكرب قال الشافعي
وال بأس أن يتكلم  :حضر اخلطبة أن يستمع هلا وينصت وال يتكلم من حني يتكلم قال الشافعي

على املنرب واملؤذنون يؤذنون وبعد قطعهم قبل كالم اإلمام فإذا ابتدأ يف الكالم مل أحب أن يتكلم واإلمام 
حىت يقطع اإلمام اخلطبة اآلخرة فإن قطع اآلخرة فال بأس أن يتكلم حىت يكرب اإلمام وأحسن يف األدب 

واإلمام خيطب مل  أن ال يتكلم من حني يبتديء اإلمام الكالم حىت يفرغ من الصالة وإن تكلم رجل
أحب ذلك له ومل يكن عليه إعادة الصالة أال ترى أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كلم الذين قتلوا ابن أيب 



احلقيق على املنرب وكلموه وتداعوا قتله وأن النيب صلى اهلل عليه وسلم كلم الذي مل يركع وكلمه وأن لو 
ب وكان اإلمام أوالهم بترك الكالم الذي إمنا يترك كانت اخلطبة يف حال الصالة مل يتكلم من حني خيط

فإن قيل فما قول النيب صلى اهلل عليه وسلم قد لغوت  :الناس الكالم حىت يسمعوا كالمه قال الشافعي
قيل واهلل أعلم فأما ما يدل على ما وصفت من كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من كلمه رسول 

مه فيدل على ما وصفت وإن االنصات لالمام اختيار وإن قوله لغوت تكلم اهلل صلى اهلل عليه وسلم بكال
 به يف موضع األدب فيه أن ال يتكلم واألدب يف موضع الكالم أن ال يتكلم إال مبا يعنيه وختطي رقاب 

   
 

 261 :صفحة 
 

الناس يوم اجلمعة يف معىن الكالم فيما ال يعين الرجل قال الشافعي   رجل يوم  ولو سلم رجل على :
أخربنا إبراهيم عن هشام بن حسان  :اجلمعة كرهت ذلك له ورأيت أن يرد عليه بعضهم قال الشافعي
قال ال بأس أن يسلم ويرد عليه السالم واالمام خيطب يوم اجلمعة وكان ابن سريين يرد إمياء وال يتكلم 

تشميت سنة قال ولو عطس رجل يوم اجلمعة فشمته رجل رجوت أن يسعه ألن ال :قال الشافعي
أخربنا إبراهيم بن حممد عن هشام عن احلسن عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال إذا عطس  :الشافعي
وكذلك إذا أراد أن يأتيه رجل فأوما إليه فلم  :الرجل واالمام خيطب يوم اجلمعة فشمته قال الشافعي

ا إذا مل يفهم عنهم باإلمياء أن يأته فال بأس أن يتكلم وكذلك لو خاف على أحد أو مجاعة مل أر بأس
وال بأس إن خاف شيئا أن يسأل عنه وجييبه بعض من عرف إن  :يتكلم واإلمام خيطب قال الشافعي

سأل عنه وكل ما كان يف هذا املعىن فال بأس بذلك لالمام وغريه ما كان مما ال يلزم املرء ألخيه وال 
ه أنصت أو يشكو إليه مصيبة نزلت أو حيدثه عن يعنيه يف نفسه فال أحب الكالم به وذلك أن يقول ل

سرور حدث له أو غائب قدم أو ما أشبه هذا ألنه ال فوت على واحد منهما يف علم هذا وال ضرر عليه 
وإن عطش الرجل فال بأس أن يشرب واإلمام على املنرب فإن مل  :يف ترك إعالمه إياه قال الشافعي

أن يكف عنه قال الشافعي يعطش فكان يتلذذ بالشراب كان أحب إيل رمحه اهلل تعاىل ومن مل يسمع  :
وإذا كان ال يسمع من اخلطبة شيئا  :اخلطبة أحببت له من االنصات ما أحببته للمستمع قال الشافعي



أخربنا إبراهيم عن  :فال أكره أن يقرأ يف نفسه ويذكر اهلل تبارك امسه وال يكلم اآلدميني قال الشافعي
كان ال يرى بأسا أن يذكر اهلل يف نفسه بتكبري وهتليل وتسبيح قال الشافعي هشام عن احلسن أنه : 

أخربنا إبراهيم قال ال أعلمه إال أن منصور بن املعتمر أخربين أنه سأل إبراهيم أيقرأ واإلمام خيطب يوم 
مام ولو فعل هذا من مسع خطبة اإل :اجلمعة وهو ال يسمع اخلطبة فقال عسى أن ال يضره قال الشافعي

 مل تكن عليه إعادة ولو أنصت لالستماع كان حسنا 
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الرجل يقيم الرجل من جملسه يوم اجلمعة    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل قال اهلل تبارك وتعاىل إذا قيل لكم تفسحوا يف اجملالس فافسحوا يفسح  :

ابن عيينة عن عبيداهلل بن عمر بن نافع عن ابن أخربنا  :اهلل لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا قال الشافعي
وأكره للرجل من كان إماما أو غري إمام أن يقيم رجال من  :عمر قال قال رسول اهلل قال الشافعي
وال جيوز أن يقام الرجل إال أن جيلس  :جملسه مث جيلس فيه ولكن نأمرهم أن يتفسحوا قال الشافعي

اإلمام وإما يف طريق عامة فأما أن يستقبل املصلني بوجهه يف  الرجل حيث يتيسر له إما يف موضع مصلى
ضيق املسجد وكثرة من املصلني وال حيول بوجهه عن استقبال املصلني فإن كان ذلك وال ضيق على 

املصلني فيه فال بأس أن يستقبلهم بوجهه ويتنحون عنه وأحسن يف األدب أن ال يفعل ومن فعل من هذا 
عليه للصالة قال الشافعيما كرهت له فال إعادة  وهبذا نأخذ فمن عرض له ما خيرجه مث عاد إىل  :

وأكره للرجل أن يقيم الرجل من جملسه يوم  :جملسه أحببت ملن جلس فيه أن يتنحى عنه قال الشافعي
اجلمعة وغريه وجيلس فيه وال أرى بأسا إن كان رجل إمنا جلس لرجل ليأخذ له جملسا أن يتنحى عنه 

ع من اجلالس وكذلك إن جلس لنفسه مث تنحى عنه بطيب من نفسه وأكره ذلك للجالس ألن ذلك تطو
إال أن يكون يتنحى إىل موضع شبيه به يف أن يسمع الكالم وال أكرهه للجالس اآلخر ألنه بطيب نفس 
أخربنا إبراهيم بن  :اجلالس األول ومن فعل من هذا ما كرهت له فال إعادة للجمعة عليه قال الشافعي

مد قال حدثين سهيل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من حم



أخربنا إبراهيم بن حممد قال حدثين أيب عن  :جملسه يوم اجلمعة مث رجع إليه فهو أحق به قال الشافعي
جملسه مث يقعد فيه ابن عمر أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ال يعمد الرجل إىل الرجل فيقيمه من 

أخربنا الشافعي قال أخربنا عبد اجمليد عن ابن جريج قال قال سليمان ابن موسى عن جابر أن النيب صلى 
  اهلل عليه وسلم قال ال يقيمن أحدكم أخاه يوم اجلمعة ولكن ليقل افسحوا

 ID ' '    ثبوت ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها
 التاء مع 
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اإلحتباء يف املسجد يوم اجلمعة واالمام على املنرب    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل أخربين من ال أهتم عن نافع عن ابن عمر أنه كان حيتىب واإلمام خيطب  :

يع احلاالت إال أن واجللوس واإلمام على املنرب يوم اجلمعة كاجللوس يف مج :يوم اجلمعة قال الشافعي
يضيق الرجل على من قاربه فأكره ذلك وذلك أن يتكيء فيأخذ أكثر مما يأخذ اجلالس وميد رجليه أو 
يلقى يديه خلفه فأكره هذا ألنه يضيق إال أن يكون برجله علة فال أكره له من هذا شيئا وأحب له إذا 

من هذا ما فيه الراحة كانت به علة أن يتنحى إىل موضع ال يزدحم الناس عليه فيفعل   

القراءة يف صالة اجلمعة    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل أخربنا إبراهيم بن حممد قال حدثين عبد اهلل بن أيب لبيد عن سعد  :

املقربي عن أيب هريرة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قرأ يف ركعيت اجلمعة بسورة اجلمعة واملنافقني قال 
لعزيز بن حممد عن جعفر بن حممد عن أبيه عن عبيداهلل بن أيب رافع عن أيب أخربنا عبد ا :الشافعي

هريرة أنه قرأ يف اجلمعة بسورة اجلمعة وإذا جاءك املنافقون فقال عبيداهلل فقلت له قرأت بسورتني كان 
ما قال علي رضي اهلل تعاىل عنه يقرأ هبما يف اجلمعة فقال إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يقرأ هب

أخربنا إبراهيم بن حممد قال حدثين مسعر ابن كدام عن معبد بن خالد عن مسرة بن جندب  :الشافعي



عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه كان يقرأ يف اجلمعة سبح اسم ربك األعلى و هل أتاك حديث الغاشية 
املنافقون لثبوت قراءة  أحب أن يقرأ يوم اجلمعة يف اجلمعة بسورة اجلمعة وإذا جاءك :قال الشافعي
 :النيب صلى اهلل عليه وسلم هبما وتواليهما يف التأليف وإذ كان من حيضر اجلمعة بفرض قال الشافعي

وما قرأ به اإلمام يوم اجلمعة وغريها من أم القرآن وآية أجزأه وإن اقتصر على أم القرآن أجزأه ومل أحب 
اللتني قرأ هبما النيب صلى اهلل عليه وسلم يف وحكاية من حكى السورتني  :ذلك له قال الشافعي

اجلمعة تدل على أنه جهر بالقراءة وأنه صلى اجلمعة ركعتني وذلك ما ال اختالف فيه علمته فيجهر 
 اإلمام بالقراءة يف اجلمعة ويصليها ركعتني إذا كانت مجعة فإن صالها ظهرا خافت بالقراءة وصلى 
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عيأربعا قال الشاف   وإن خافت بالقراءة يف اجلمعة أو غريها مما جيهر فيه بالقراءة أو جهر بالقراءة  :
 :فيما خيافت فيه بالقراءة من الصالة كرهت ذلك له وال إعادة وال سجود للسهو عليه قال الشافعي

م القرآن قبل وإن بدأ اإلمام يوم اجلمعة فقرأ بسورة املنافقني يف الركعة األوىل قبل أم القرآن عاد فقرأ أ
أن يركع أجزأه أن يركع هبا وال يعيد سورة املنافقني ولو قرأ معها بشيء من اجلمعة كان أحب إىل 

 ويقرأ يف الركعة الثانية بسورة اجلمعة 
القنوت يف اجلمعة    

قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل حكى عدد صالة النيب صلى اهلل عليه وسلم اجلمعة فما علمت أحدا  :
ى أنه قنت فيها إال أن تكون دخلت يف مجلة قنوته يف الصلوات كلهن حني قنت على قتلة أهل منهم حك

بئر معونة وال قنوت يف شيء من الصلوات إال الصبح إال أن تنزل نازلة فيقنت يف الصلوات كلهن إن 
 شاء اإلمام 

من أدرك ركعة من اجلمعة    
قال الشافعي  عيينة عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن رمحه اهلل تعاىل أخربنا سفيان بن  :

فكان  :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال من أدرك من الصالة ركعة فقد أدرك الصالة قال الشافعي



 :أقل ما يف قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقد أدرك الصالة إن مل تفته الصالة قال الشافعي
الشافعي ومن مل تفته الصالة صلى ركعتينقال ومن أدرك ركعة من اجلمعة بىن عليها ركعة أخرى  :

وأجزأته اجلمعة وإدراك الركعة أن يدرك الرجل قبل رفع رأسه من الركعة فريكع معه ويسجد فإن 
أدركه وهو راكع فكرب مث مل يركع معه حىت يرفع اإلمام رأسه من الركعة ويسجد معه مل يعتد بتلك 

الشافعي الركعة وصلى الظهر أربعا قال وإن ركع وشك يف أن يكون متكن راكعا قبل أن يرفع  :
وإن ركع مع االمام ركعة وسجد سجدتني مث شك يف أن  :اإلمام رأسه مل يعتد بتلك قال الشافعي

يكون سجد سجدتني مع اإلمام أو سجدة سجد سجدة وصلى ثالث ركعات حىت يكمل الظهر أربعا 
 بأن يسجد سجدتني وكذلك لو أدرك مع اإلمام ركعة مث ألنه ال يكون مدركا لركعة بكماهلا إال

أضاف إليها أخرى مث شك يف سجدة ال يدرى أهي من الركعة اليت كانت مع اإلمام أو الركعة اليت 
 صلى 
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لنفسه كان مصليا ركعة وقاضيا ثالثا وال يكون له مجعة حىت يعلم أن قد صلى مع اإلمام ركعة   
 بسجدتني 

لرجل يركع مع االمام وال يسجد معه يوم اجلمعة وغريها ا   
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املأمومني أن يركعوا إذا ركع اإلمام  :

وصلى  :ويتبعوه يف عمل الصالة فلم يكن للمأموم أن يترك اتباع اإلمام يف عمل الصالة قال الشافعي
هلل عليه وسلم صالة اخلوف بعسفان فركع وركعوا وسجد فسجدت طائفة وحرسته رسول اهلل صلى ا

فكان بينا واهلل تعاىل  :أخرى حىت قام من سجوده مث تبعته بالسجود مكاهنا حني قام قال الشافعي
أعلم يف سنن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن على املأموم اتباع االمام ما مل يكن للمأموم عذر مينعه 

باعه وأن له إذا كان له عذر أن يتبعه يف وقت ذهاب العذر قال الشافعيات فلو أن رجال مأموما يف  :
اجلمعة ركع مع اإلمام مث زحم فلم يقدر على السجود حبال حىت قضى اإلمام سجوده تبع اإلمام إذا قام 



وهكذا لو حبسه اإلمام فأمكنه أن يسجد سجد وكان مدركا للجمعة إذا صلى الركعة اليت بقيت عليه 
وإن  :حابس من مرض مل يقدر معه على السجود أو سهو أو نسيان أو عذر ما كان قال الشافعي

كان إدراكه الركعة اآلخرة وسلم اإلمام قبل ميكنه السجود سجد وصلى الظهر أربعا ألنه مل يدرك مع 
ركع اإلمام الركعة الثانية  وإن أدرك األوىل ومل ميكنه السجود حىت :اإلمام ركعة بكماهلا قال الشافعي

مل يكن له أن يسجد للركعة األوىل إال أن خيرج من إمامة االمام فإن سجد خرج من إمامة االمام ألن 
أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم إمنا سجدوا للركعة اليت وقفوا عن السجود هلا بالعذر باحلراسة قبل 
كع معه ويسجد ويكون مدركا معه الركعة ويسقط عنه ويتبع اإلمام فري :الركعة الثانية قال الشافعي

واحدة ويضيف إليها أخرى ولو ركع معه ومل يسجد حىت سلم االمام سجد سجدتني وكان مصليا قال 
فإن أمكنه أن يسجد على ظهر رجل فتركه بغري عذر خرج من صالة االمام فإن صلى  :الشافعي

م أعاد الظهر وال يكون له أن ميكنه مع لنفسه أجزأته ظهرا وإن مل يفعل وصلى مع اإلما  
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اإلمام ركوع وال سجود فيدعه بغري عذر وال سهو إال خرج من صالة اإلمام ولو جاز أن يكون رجل   
خلف االمام ميكنه الركوع والسجود وال عذر له مل يكن به غري خارج من صالة اإلمام جاز أن يدع 

لرابعة فيكون كمبتديء الصالة حني ركع وسجد معه ويدع ذلك أربع ذلك ثالث ركعات ويركع يف ا
ولو سها عن ركعة  :ركعات مث يركع ويسجد فيتبع االمام يف الركعة اليت قبل سجوده قال الشافعي
اتبع اإلمام ما مل خيرج االمام من صالته بالركوع والسجود أو يركع االمام ثانية فإذا ركع ثانية ركعها 

سها عنها ولو خرج اإلمام من صالته وسها عن ثالث ركعات وقد جهر اإلمام يف  معه وقضى اليت
ركعتني ركع وسجد بال قراءة واجتزأ بقراءة اإلمام يف ركعة يف قول من قال ال يقرأ خلف اإلمام فيما 

قرأ  جيهر فيه االمام مث قرأ لنفسه فيما بقى ومل جيزه غري ذلك ولو كان فيما خيافت فيه االمام فإن كان
 اعتد بقراءته يف ركعة وإن مل يكن قرأ مل يعتد هبا ويقرأ فيما بقى بكل حال ال جيزئه غري ذلك 

الرجل يرعف يوم اجلمعة    



قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل وإذا دخل الرجل يف صالة اإلمام يوم اجلمعة حضر اخلطبة أو مل  :
عد ما يكرب مع االمام فخرج يسترعف فأحب حيضرها فسواء فإن رعف الرجل الداخل يف صالة اإلمام ب

األقاويل إيل فيه أنه قاطع للصالة ويسترعف ويتكلم فإن أدرك مع االمام ركعة أضاف إليها أخرى وإال 
صلى الظهر أربعا وهذا قول املسور ابن خمرمة وهكذا إن كان جبسده أو ثوبه جناسة فخرج فغسلها وال 

صالة ما كان هبا مث بىن على صالته واهلل تعاىل أعلم قال الشافعيجيوز أن يكون يف حال ال حتل فيها ال : 

وإن رجع وبىن على صالته رأيت أن يعيد وإن استأنف صالته بتكبرية افتتاح كان حينئذ داخال يف 
  الصالة

 ID ' '    سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين
 ال يتقنون لفظ 

  
احلديث   .  
  

وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل    يتربصن بأنفسهن أربعة ) :
  

أشهر وعشرا     .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (
  

هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة     
  

صلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال القاعدة األ    
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رعاف االمام وحدثه    



قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل أصل ما نذهب إليه أن صالة اإلمام إذا فسدت مل تفسد صالة من  :
ال أو تقدم الرجل بغري أمره بأمر الناس أو خلفه فإذا كرب اإلمام يوم اجلمعة مث رعف أو أحدث فقدم رج

غري أمرهم وقد كان املتقدم دخل يف صالة اإلمام احملدث قبل أن حيدث كان اإلمام املقدم اآلخر يقوم 
ولو دخل  :مقام االمام األول وكان له أن يصلى هبم ركعتني وتكون له وهلم اجلمعة قال الشافعي

عد ما صلى ركعة فرعف األمام قبل الركوع أو بعده وقبل السجود املتقدم مع اإلمام يف أول صالته أو ب
فانصرف ومل يقدموا أحدا فصلوا وحدانا فمن أدرك منهم مع اإلمام ركعة بسجدتني أضاف إليها أخرى 

ولو أن  :وكانت له مجعة ومن مل يدرك ركعة بسجدتني كاملتني صلى الظهر أربعا قال الشافعي
ومل يركع ركعة وقدم رجال مل يدرك التكبرية فصلى هبم ركعتني أعادوا  اإلمام يوم اجلمعة رعف فخرج

الظهر أربعا ألنه ممن مل يدخل معه يف الصالة حىت خرج اإلمام من اإلمامة وهذا مبتديء ظهرا أربعا ال 
 جيهر فيها بالقراءة ولو صلى اإلمام هبم جنبا أو على غري وضوء اجلمعة أجزأهتم وكان عليه أن يعيد ظهرا
ولو أعاد اخلطبة مث صلى بطائفة اجلمعة مل يكن له ذلك وكان عليه أن يعود  :أربعا لنفسه قال الشافعي

فإن فعل فذكر وهو يف الصالة أن عليه الظهر فوصلها ظهرا فقد  :فيصلى ظهرا أربعا قال الشافعي
يفتتح ينوى القصر مث دخلها بغري نية صالة أربع فأحب إيل أن يبتديء الظهر أربعا وقد خيالف املسافر 

يتم ألنه كان للمسافر أن يقصر ويتم واملسافر نوى الظهر بعينها فهو داخل يف نية فرض الصالة واملصلى 
اجلمعة مل ينو الظهر حبال إمنا نوى اجلمعة اليت فرضها ركعتان إذا كانت مجعة والذي ليس له أن يصليها 

يق عليه إن شاء اهلل تعاىل وما أحب أن يفعل ذلك مجعة أربعا فإن أمتها ظهرا أربعا رجوت أن ال يض
حبال وإمنا مل يتبني يل إجياب االعادة عليه ألن الرجل قد يدخل مع اإلمام ينوى اجلمعة وال يكمل له 

ركعة فتجرى عليه أن يبىن على صالته مع اإلمام ظهرا وإن كان هذا قد خيالفه يف أنه مأموم تبع اإلمام 
إمام عمد فعل نفسه ولو أحدث اإلمام الذي خطب بعد ما كرب فقدم رجال  مل يؤت من نفسه واألول

كرب معه ومل يدرك اخلطبة فصلى ركعة مث أحدث فقدم رجال أدرك معه الركعة صلى ركعة ثانية فكانت 
 له وملن أدرك معه الركعة األخرية مجعة وإن 
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معه صلى هبم ركعة مث تشهد وقدم من أدرك أول  قدم رجال مل يدرك معه الركعة األوىل وقد كرب  

الصالة فسلم وقضى لنفسه ثالثا ألنه مل يدرك مع اإلمام ركعة حىت صار إمام نفسه وغريه قال 
وإذا رعف اإلمام أو أحدث أو ذكر أنه جنب أو على غري وضوء فخرج يسترعف أو  :الشافعي

أدرك مع اإلمام املقدم بعده ركعة أضاف إليها  يتطهر مث رجع استأنف الصالة وكان كاملأموم غريه فإن
 أخرى وكانت له مجعة وإن مل يدرك معه ركعة صلى الظهر أربعا 

التشديد يف ترك اجلمعة    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل أخربنا إبراهيم بن حممد قال حدثين صفوان بن سليم عن إبراهيم بن  :

ن عباس أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال من ترك عبد اهلل ابن معبد عن أبيه عن عكرمة عن اب
اجلمعة من غري ضرورة كتب منافقا يف كتاب ال ميحى وال يبدل أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال 

أخربنا إبراهيم بن حممد قال حدثين حممد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان احلضرمي عن أيب اجلعد 
ه وسلم أنه قال ال يترك أحد اجلمعة ثالثا هتاونا هبا إال طبع اهلل على قلبه الضمري عن النيب صلى اهلل علي

أخربنا إبراهيم بن حممد قال حدثين صاحل  :يف بعض احلديث ثالثا والء قال الشافعي :قال الشافعي
بن كيسان عن عبيدة بن سفيان قال مسعت عمرو بن أمية الضمري يقول ال يترك رجل مسلم اجلمعة 

ونا هبا ال يشهدها إال كتب من الغافلني قال الشافعيثالثا هتا حضور اجلمعة فرض فمن ترك الفرض  :
هتاونا كان قد تعرض شرا إال أن يعفو اهلل كما لو أن رجال ترك صالة حىت ميضى وقتها كان قد تعرض 

  شرا إال أن يعفو اهلل
 ID ' '   وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل: ( ولون ثالثة سيق

 رابعهم كلبهم ويقولون 
  

مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم    ما يكون م ) :وقال تعاىل (
  

ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم     :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (
  

لها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية فاملعدود يف هذه اآليات ك (وكنتم أزواجا ثالثة)    



  
والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل   :  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  

وال يكاد يقدر عليه   .  
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ما يؤمر به يف ليلة اجلمعة ويومها    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل بلغنا عن عبد اهلل بن أيب أوىف أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال  :

أكثروا الصالة على يوم اجلمعة فإين أبلغ وأمسع قال ويضعف فيه الصدقة وليس مما خلق اهلل من شيء 
يعين غري ذي روح إال وهو ساجد هلل تعايل يف عشية اخلميس ليلة اجلمعة فإذا  فيما بني السماء واألرض

أصبحوا فليس من ذي روح إال روحه روح يف حنجرته خمافة إىل أن تغرب الشمس فإذا غربت الشمس 
وبغلنا أن رسول اهلل صلى اهلل  :أمنت الدواب وكل شيء كان فزعا منها غري الثقلني قال الشافعي

ال أقربكم مىن لو يف اجلنة أكثركم على صالة فأكثروا الصالة على يف الليلة الغراء واليوم عليه وسلم ق
أخربنا إبراهيم بن حممد قال  :يعين واهلل تعاىل أعلم يوم اجلمعة قال الشافعي :األزهر قال الشافعي

لة اجلمعة حدثين صفوان بن سليم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال إذا كان يوم اجلمعة ولي
أخربنا إبراهيم بن حممد قال حدثين عبد اهلل ابن عبد الرمحن بن  :فأكثروا الصالة علي قال الشافعي

وبلغنا أن من قرأ  :معمر أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال أكثرو الصالة علي يوم اجلمعة قال الشافعي
ى النيب صلى اهلل عليه وسلم يف وأحب كثرة الصالة عل :سورة الكهف وقي فتنة الدجال قال الشافعي
كل حال وأنا يف يوم اجلمعة وليلتها أشد استحبابا وأحب قراءة الكهف ليلة اجلمعة ويومها ملا جاء فيها 

رمحه اهلل تعاىل أخربنا إبراهيم بن حممد قال حدثين موسى ابن عبيدة قال حدثين أبو  :قال الشافعي



هلل بن عبيد بن عمري أنه مسع أنس بن مالك يقول أتى األزهر معاوية ابن إسحق بن طلحة عن عبد ا
جربيل مبرآه بيضاء فيها وكتة إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم ما هذه فقال 
هذه اجلمعة فضلت هبا أنت وأمتك فالناس لكم فيها تبع اليهود والنصارى ولكم فيها خري وفيها ساعة 

دعو اهلل خبري إال استجيب له وهو عندنا يوم املزيد فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم يا ال يوافقها مؤمن ي
جربيل وما يوم املزيد فقال إن ربك اختذ يف الفردوس واديا أفيح فيه كثب مسك فإذا كان يوم اجلمعة 

لصديقني وحف أنزل اهلل تبارك وتعايل ما شاء من مالئكته وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيني وا
تلك املنابر مبنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد عليها الشهداء والصديقون فجلسوا من ورائهم 

 على تلك الكتب فيقول اهلل 
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عز وجل أنا ربكم قد صدقتكم وعدى فسلوين أعطكم فيقولون ربنا نسألك رضوانك فيقول اهلل عز   
متنيتم ولدى مزيد فهم حيبون يوم اجلمعة ملا يعطيهم فيه رهبم من اخلري وجل قد رضيت عنكم ولكم ما 

وهو اليوم الذي استوى فيه ربك تبارك امسه على العرش وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة أخربنا الربيع 
قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم بن حممد قال حدثين أبو عمران إبراهيم ابن اجلعد عن أنس بن 

الك شبيها به وزاد عليه ولكم فيه خري من دعا فيه خبري هو له قسم أعطيه فإن مل يكن له قسم ذخر له م
ما هو خري منه وزاد أيضا فيه أشياء أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم بن حممد قال 

عن أبيه عن جده أن رجل حدثين عبد اهلل ابن حممد بن عقيل عن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد 
من األنصار جاء إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال يا رسول اهلل أخربنا عن يوم اجلمعة ماذا فيه من 
اخلري فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم فيه مخس خالل فيه خلق آدم وفيه أهبط اهلل عز وجل آدم عليه 

 يسأل اهلل العبد فيها شيئا إال آتاه اهلل تعاىل إياه ما مل السالم إىل األرض وفيه توىف اهلل آدم وفيه ساعة ال
يسأل مأمثا أو قطيعة رحم وفيه تقوم الساعة وما من ملك مقرب وال مساء وال أرض وال جبل إال وهو 

أخربنا مالك بن أنس عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن  :مشفق من يوم اجلمعة قال الشافعي



 عليه وسلم ذكر يوم اجلمعة فقال فيه ساعة ال يوافقها إنسان مسلم وهو قائم يصلى رسول اهلل صلى اهلل
يسأل اهلل شيئا إال أعطاه إياه وأشار النيب صلى اهلل عليه وسلم بيده يقللها أخربنا الربع قال أخربنا 

لتيمي عن أيب الشافعي قال أخربنا مالك عن يزيد بن عبد اهلل بن اهلاد عن حممد بن إبرهيم بن احلرث ا
سلمة ابن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خري يوم طلعت فيه 

الشمس يوم اجلمعة فيه خلق اهلل تبارك وتعاىل آدم عليه السالم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه 
ح حىت تطلع الشمس شفقا من تقوم الساعة وما من دابة إال وهي مسيخة يوم اجلمعة من حني تصب

الساعة إال اجلن واإلنس وفيه ساعة ال يصادفها عبد مسلم يسأل اهلل عز وجل شيئا إال أعطاه إياه قال 
أبو هريرة قال عبد اهلل بن سالم هي آخر ساعة يف يوم اجلمعة فقلت له وكيف تكون آخر ساعة وقد 

وهو يصلى وتلك ساعة ال يصلى فيها فقال عبد قال النيب صلى اهلل عليه وسلم ال يصادفها عبد مسلم 
 اهلل بن سالم أمل 
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يقل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من جلس جملسا ينتظر الصالة فهو يف صالة حىت يصلى قال فقلت   
أخربنا إبراهيم بن حممد قال حدثين عبد الرمحن بن حرملة عن ابن  :بلى قال فهو ذلك قال الشافعي

أخربنا إبراهيم بن حممد  :ملسيب أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال سيد األيام يوم اجلمعة قال الشافعيا
 قال أخربين أيب أن ابن املسيب قال أحب األيام إىل أن أموت فيه ضحى يوم اجلمعة 

السهو يف صالة اجلمعة    
قال الشافعي  غريها فإن سها اإلمام فقام يف  رمحه اهلل تعاىل والسهو يف صالة اجلمعة كالسهو يف :

 موضع اجللوس عاد فجلس وتشهد وسجد للسهو 
كتاب صالة اخلوف وهل يصليها املقيم    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال اهلل تبارك وتعاىل  وإذا ضربتم يف األرض فليس عليكم جناح   

ر وأمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأذن اهلل عز وجل بالقصر يف اخلوف والسف :اآلية قال الشافعي



إذا كان فيهم يصلى هلم صالة اخلوف أن يصلى فريق منهم بعد فريق فكانت صالة اخلوف مباحة 
 :للمسافر واملقيم بداللة كتاب اهلل عز وجل مث سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال الشافعي

وف وليس للمقيم أن يصليها إال بكمال عدد فللمسافر واملقيم إذا كان اخلوف أن يصليها صالة اخل
  صالة املقيم وللمسافر أن يقصر يف صالة اخلوف إن شاء للسفر وإن أمت فصالته جائزة وأختار له القصر
 ID ' '   إمنا  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم

 حذفت اهلاء من ستة ألن 
  

باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر العرب إمنا تلتزم اإلتيان     
  

كقوله اهلل تعاىل    :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ومثانية أيام) :
  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 

  
ا عن العرب وال صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمه    
  

يتوقف فيه إال جاهل غيب   .  
  

والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب     احلذف كما حكاه  -
  

الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن     
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كيف صالة اخلوف    



الشافعي قال  رمحه اهلل تعاىل قال اهلل تبارك وتعاىل  وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة فلتقم طائفة  :
منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى  اآلية أخربنا 

ليه وسلم مالك عن يزيد بن رومان عن صاحل بن خوات بن جبري عمن صلى مع رسول اهلل صلى اهلل ع
يوم ذات الرقاع صالة اخلوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة مث ثبت 

قائما وأمتوا ألنفسهم مث انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة األخرى فصلى هبم الركعة اليت 
ين من مسع عبد اهلل بن عمر وأخرب :بقيت عليه مث ثبت جالسا وأمتوا ألنفسهم مث سلم هبم قال الشافعي

بن حفص خيرب عن أخيه عبيداهلل بن عمر عن القاسم بن حممد عن صاحل بن خوات بن جبري عن النيب 
فكان بينا يف كتاب اهلل  :صلى اهلل عليه وسلم مثل هذا احلديث أو مثل معناه ال خيالفه قال الشافعي

جاءت طائفة أخرى مل يصلوا فصلوا معه عز أن يصلى اإلمام بطائفة فإذا سجد كانوا من ورائه و
واحتمل قول اهلل عز وجل فإذا سجدوا إذا سجدوا ما عليهم من سجود الصالة كله ودلت على ذلك 
سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مع داللة كتاب اهلل عز وجل فإنه ذكر انصراف الطافتني واإلمام 

لشافعيمن الصالة ومل يذكر على واحد منهما قضاء قال ا ورويت أحاديث عن رسول اهلل صلى اهلل  :
عليه وسلم يف صالة اخلوف حديث صاحل بن خوات أوفق ما يثبت منها لظاهر كتاب اهلل عز وجل فقلنا 

فإذا صلى اإلمام صالة اخلوف صلى كما وصفت بداللة القرآن مث حديث رسول  :به قال الشافعي
صلى هبم صالة اخلوف مسافر فكل طائفة هكذا يصلى  فإذا :اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال الشافعي

بالطائفة األوىل ركعة مث يقوم فيقرأ فيطيل القراءة وتقرأ الطائفة األوىل ألنفسها ال جيزيها غري ذلك ألهنا 
خارجة من إمامته بأم القرآن وسورة إىل القصر وختفف مث تركع وتسجد وتتشهد وتكمل حدودها 

الطائفة الثانية فيقرأ اإلمام بعد إتياهنم قدر أم القرآن وسورة قصرية ال يضره كلها وختفف مث تسلم فتأتى 
 أن ال بتديء أم القرآن إذا كان قد قرأ يف الركعة اليت أدركوها بعد أم القرآن مث يركع 
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وخففوا ويركعون معه ويسجد فإذا انقضى السجود قاموا فقرءوا ألنفسهم بأم القرآن وسورة قصرية   
مث جلسوا معه وجلس قدر ما يعلمهم قد تشهدوا وحيتاط شيئا حىت يعلم أن أبطأهم تشهدا قد أكمل 

التشهد أو زاد مث يسلم هبم ولو كان قرأ أم القرآن وسورة قبل أن يدخلوا معه مث ركع هبم حني يدخلون 
ركعة مع اإلمام ومل يدركوا معه قبل أن يقرأ أو يقرءوا شيئا أجزأه وأجزأهم ذلك وكانوا كقوم أدركوا 

قراءته وأحب إىل أن يقرءوا بعد ما يكربون معه كما تقدم بأم القرآن وسورة خفيفة فإذا كانت الصالة 
اليت يصليها هبم اإلمام مما ال جيهر اإلمام فيها بالقراءة مل جيز الطائفة األوىل إال أن تقرأ يف الركعتني 

يادة معها إذا أمكنهم أن يقرءوا ومل جيز الطائفة الثانية إذا أدركت مع األوليني بأم القرآن أو أم القرآن وز
اإلمام ما ميكنها فيه قراءة أم القرآن إال أنئ تقرأ بأم القرآن أو أم القرآن وشيء معها بكل حالقال 

وإذا كانت صالة اخلوف يف احلضر ال جيهر فيها مل جيز واحدة من الطائفتني ركعة ال يقرأ  :الشافعي
ها بأم القرآن إال من أدرك اإلمام يف أول ركعة له يف وقت ال ميكنه فيه أن يقرأ بأم القرآن قال في

وإذا كانت صالة خوف أو غري خوف جيهر فيها بأم القرآن فكل ركعة جهر فيها بأم  :الشافعي
رآن والثاين جيزئه القرآن ففيها قوالن أحدمها ال جيزيء من صلى معه إذا أمكنه أن يقرأ إال أن يقرأ بأم الق

أن ال يقرأ ويكتفى بقراءة اإلمام وإذا كانت الصالة أربعا أو ثالثا مل جيزه يف واحد من القولني يف 
الركعتني اآلخرتني أو الركعة اآلخرة إال أن يقرأ بأم القرآن أو يزيد وال يكتفى بقراءة اإلمام قال 

دة فسجد وسجدوا معه مث جاءت الطائفة الثانية وإذا صلى اإلمام بالطائفة األوىل فقرأ السج :الشافعي
مل يسجدوا تلك السجدة ألهنم مل يكونوا يف صالة كما لو قرأ يف الركعة اآلخرة بسجدة فسجدت 

رمحه اهلل  :الطائفة اآلخرة مل يكن على األوىل أن تسجد معهم ألهنم ليسوا معه يف صالة قال الشافعي
صلى بالطائفة األوىل ركعتني فإن قام وأمتوا ألنفسهم فحسن وإن  تعاىل وإذا صلى اإلمام مسافرا املغرب

ثبت جالسا وأمتوا ألنفسهم مث قام فصلى الركعة الباقية عليه بالذين خلفه الذين جاءوا بعد فجائز إن شاء 
اهلل تعاىل وأحب األمرين إىل أن يثبت قائما ألنه إمنا حكى أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ثبت قائما 
وإمنا اخترت أن يطيل يف القراءة لتدرك الركعة معه الطائفة الثانية ألنه إمنا حكيت صالة رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم يف اخلوف ركعتني ومل حتك املغرب وال صالة خوف يف حضر إال باخلندق قبل أن تنزل 

 صالة اخلوف فكان 
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ألنه يف موضع قيام حني قضى السجود ومل يكن له جلوس فيكون  قيام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  

فإذا كان يصلى بالطائفة املغرب ركعتني مث تأتى األخرى فيصلى هبا  :يف موضع جلوسقال الشافعي
ركعة وإمنا قطعت األوىل إمامة اإلمام وصالهتم ألنفسهم يف موضع جلوس اإلمام فيجوز أن جيلس كما 

يقوم إذا قطعوا إمامته يف موضع قيام قال الشافعي جاز لالمام وكان عليه أن وهكذا إذا صلى هبم  :
صالة اخلوف يف حضر أو سفر أربعا فله أن جيلس يف مثىن حىت يقضى من خلفه صالهتم ويكون يف 
ولو صلى املغرب فصلى بالطائفة  :تشهد وذكر اهلل تعاىل مث يقوم فيتم بالطائفة الثانية قال الشافعي

وثبت قائما فأمتوا ألنفسهم مث صلى بالثانية ركعتني أجزأه إن شاء اهلل تعاىل وأكره ذلك له األوىل ركعة 
ألنه إذا كان معه يف الصالة فرقتان صالة إحدامها أكثر من صالة األخرى فأوالمها أن يصلى األكثر مع 

 ركعة مث ثبت اإلمام الطائفة األوىل ولو أن اإلمام صلى صالة عندها ركعتان يف خوف فصلى باألوىل
جالسا وأمتوا ألنفسهم مث قام فصلى بالطائفة اليت خلفه ركعة فإن كان جلوسه لسهو فصالته وصالة من 
خلفه تامة ويسجد للسهو وإن كان جلوسه لعلة فصالهتم جائزة وال سجود للسهو عليه وإن كان لغري 

ه عندي إعادة الصالة فإن علة وال سهو فجلس قليال مل تفسد صالته وإن جلس فأطال اجللوس فعلي
جاءت الطائفة األخرى وهو جالس فقام فأمت هبم وهو قائم فمن كان منهم عاملا بإطالة اجللوس لغري علة 

وال سهو مث دخل مه فعليه عندي اإلعادة ألنه عامل بأنه دخل معه وهو عامل أن اإلمام قد خرج من 
ما يكون على من علم أن رجال افتتح الصالة بال الصالة ومل يستأنف تكبري افتتاح يستأنف به الصالة ك

تكبري أو صنع فيها شيئا يفسدها وصلى وراءه أن يقضى صالته ومن مل يعلم ما صنع ممن صلى وراءه 
من الطائفة فصالته تامة كما يكون من صلى خلف رجل على غري وضوء أو مفسد لصالته بال علم منه 

إذا كان اإلمام قد أفسد الصالة عامدا فصالة من خلفه علم  تام الصالة قال أبو حممد وفيها قول آخر
بإفسادها أو مل يعلم باطلة ألنا إمنا أجزنا صالته خلف اإلمام مل يعمد فسادها ألن عمر قضى ومل يقض 

فإن قيل وقد ال يكون عاملا بأن هذا يفسد  :الذين صلوا خلفه وعمر إمنا قضى ساهيا قال الشافعي



لك ال يكون عاملا بأن ترك اإلمام التكبري لالفتتاح وكالمه يفسد صالته مث ال صالة اإلمام قيل وكذ
 يكون معذورا بأن يصلى وراءه إذا فعل بعض هذا 
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قال الشافعي   وال تفسد صالة الطائفة األوىل ألنه خرجوا من صالة اإلمام قبل حيدث ما يفسدها  :
االفتتاح بعد جلوسه متت صالة الطائفة األوىل ألهنم خرجوا من ولو كان كرب قائما تكبرية ينوى هبا 

صالته قبل يفسدها والطائفة الثانية ألهنم مل يدخلوا يف صالته حىت افتتح صالة جمزئة عنه وأجزأت عنه 
ولو صلى إمام صالة اخلوف يف احلضر ففرق الناس أربع فرق  :هذه الركعة وعمن خلفه قال الشافعي

وثبت قائما وأمتوا ألنفسهم مت فرقة ركعة وثبت جالسا وأمتوا ألنفسهم مث فرقة ركعة فصلى بفرقة ركعة 
مث ثبت قائما وأمتوا ألنفسهم مث فرقة ركعة وثبت جالسا وأمتوا ألنفسهم كان فيها قوالن أحدمها أنه 

وىل ألهنا أساء وال إعادة عليه وال على من خلفه والثاين أن صالة اإلمام تفسد وتتم صالة الطائفة األ
خرجت من صالته قبل تفسد صالته وكذلك صالة الطائفة الثانية ألهنا خرجت من قبل فساد صالته 

ألنه له يف الصالة انتظارا واحدا بعده آخر وتفسد صالة من علم من الطائفتني األخريني ما صنع وأمت به 
الصالة قال الشافعيبعد علمه وال تفسد صالة من مل يعلم ما صنع وال يكون له أن ينتظر يف  وإن  :

صلى بطائفة ثالث ركعات وطائفة ركعة كرهت ذلك له وال تفسد صالته وال صالهتم ألنه إذا كان 
للطائفة األوىل أن تصلى معه ركعتني وخترج من صالته كانت إذا صلت ثالثا وخرجت من صالته قد 

الة اإلمام أنه انتظر انتظارا خرجت بعد ما زادت وإن ائتمت به يف ركعة من فرض صالهتا مل تفسد ص
واحدا ومتت صالة الطائفة اآلخرة وعليه وعلى الطائفة اآلخرة سجود السهو ألنه وضع االنتظار يف غري 
فاإلمام يصلى بالطائفة األوىل يف املغرب ركعة وبالثانية ركعتني قال ألن النيب  :موضعهقال الشافعي

السفر صالة املغرب ركعة مث ثبت قائما وأمتوا ألنفسهم مث  صلى اهلل عليه وسلم صلى بالطائفة األوىل يف
  صلى بالطائفة الثانية ركعة وتشهد فكان انتظاره الطائفة الثانية أكثر من انتظاره الطائفة األوىل



 ID ' '   جواز الوجهني قد ثبت من  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم
 كالم سيبويه كما 

  
أحدمها يل سيحد كالم العرب سبق وإن كان   .  
  

وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله     
  

ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها    أنه ملا ثبت  :
  

جواز   سيبويه وكما دلت  سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم :  
  

عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها     
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ختفيف القراءة يف صالة اخلوف    
قال الشافعي   رمحه اهلل تعاىل ويقرأ اإلمام يف صالة اخلوف بأم القرآن وسورة قدر سبح اسم ربك :

األعلى وما أشبهها يف الطول للتخفيف يف احلرب وثقل السالم ولو قرأ قل هو اهلل أحد يف الركعة األوىل 
أو قدرها من القرآن مل أكره ذلك له وإذا قام يف الركعة الثانية ومن خلفه يقضون قرأ بأم القرآن وسورة 

ألخرى خلفه ويقرأ بعد طويلة وإن أحب مجع سورا حىت يقضى من خلفه صالهتم تفتتح الطائفة ا
افتتاحهم أقل ذلك قدر أم القرآن وحيتاط إذا كان مما ال جيهر فيه ليقرءوا بأم القرآن ولو زاد يف قراءته 

فإن مل يفعل فاتتحوا معه وأدركوه راكعا أجزأه  :ليزيدوا على أم القرآن كان أحب إىل قال الشافعي
الته مع اإلمام قال الشافعيوأجزأهتم صالهتم وكانوا كمن أدرك ركعة يف أول ص ويقنت يف صالة  :



الصبح يف صالة اخلوف وال يقنت يف غريها ألنه مل يبلغنا أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قنت يف صالة 
اخلوف خالف قنوته يف غريها وإن فعل فجائز ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد قنت يف الصلوات عند 
فإن قال قائل كيف صارت الركعة اآلخرة يف صالة اخلوف أطول  :قتل أهل بئر معونة قال الشافعي

من األوىل وليست كذلك يف غري صالة اخلوف قيل بداللة كتاب اهلل عز وجل وسنة نبيه صلى اهلل عليه 
وسلم وتفريق اهلل عز وجل بني صالة اخلوف وغريها من الصلوات فليس للمسئلة عن خالف الركعة 

كعة اآلخرة من غريها إال جهل من سأل عنها أو جتاهله وخالف مجيع اآلخرة من صالة اخلوف الر
  صالة اخلوف لسائر الصلوات أكثر من خالف ركعة منها لركعة من سائر الصلوات

 ID ' '   سرت مخسا وأنت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك. 
 صمت  :أو

  
لصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف ا    
  

فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر     
  

على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  
  

ونقل أبو حيان أنه يقال   ويه وهذا إن صح ال يعارض قول سيب .صمت مخسة وأنه فصيح :  
  

والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب     
  

الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف     
  

م األول فإن احلذف فيه ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القس    
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السهو يف صالة اخلوف    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل السهو يف صالة اخلوف والشك كهو يف غريها من الصلوات فيصنع ما  :

يصنع يف غري صالة اخلوف فإذا سها اإلمام يف الركعة األوىل انبغى أن يشري إىل من خلفه ما يفهمون به 
ا فإذا قضوا الركعة اليت بقيت عليهم وتشهدوا سجدوا لسهو اإلمام سلموا وانصرفوا قال أنه سه

وإن أغفل اإلشارة إليهم وعلموا سهوه سجدوا لسهوه وإن أغفلها ومل يعلموا فانصرفوا مث  :الشافعي
لموا وإن مل يع :علموا فإن كان قريبا عادوا فسجدوا وإن تباعد ذلك مل يعودوا للسجود قال الشافعي

حىت صفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة األخرى ليصلوا فقد بعد ذلك وأحدثوا عمال بعد الصالة 
بصفهم وصاروا حرسا لغريهم فال جيوز هلم أن خيلوا بغريهم ومن قال يعيد من ترك سجود السهو أمرهم 

افعيباإلعادة وال أرى بينا أن واجبا على أحد ترك سجود السهو أن يعود للصالة قال الش ولو سها  :
اإلمام سهوا مث سها بعده مرة أو مرازا أجزأهتم سجدتان لذلك كله وإن تركومها عامدين أو جاهلني مل 
وإن مل يسه اإلمام وسهوا هم بعد اإلمام سجدوا  :ينب أن يكون عليهم أن يعيدوا الصالة قال الشافعي
لت الطائفة اآلخرة سجدوا معه للسهو وإذا سها اإلمام يف الركعة األوىل مث ص :لسهوهم قال الشافعي
حني يسجد مث قاموا فأمتوا ألنفسهم مث عادوا وسجدوا عند فراغهم من الصالة ألن ذلك موضع لسجود 
السهو وإن مل يفعلوا كرهت ذلك هلم وال يبني أن يكون على إمام وال مأموم وال على أحد صلى منفردا 

ة وزيادة فيها إعادة صالة ألنا قد عقلنا أن فرض عدد فترك سجود السهو ما كان السهو نقصا من الصال
سجود الصالة معلوم فيشبه أن يكون سجود السهو معه كالتسبيح يف الركوع والسجود والقول عند 

  االفتتاح وسجود السهو كله سواء جيب يف بعضه ما جيب يف كله
 ID ' '   خذه من ابن صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أ :أفصح هذا إن ثبت

 عصفور فإن 
  

ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه   .  
  



وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي    مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :
  

ثبوت اهلاء يف     مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)
  

بن غياث ثبوت اهلاء يف للدراوردي وحفص     مع سقوط األيام وهو غريب (ستة من شوال) :
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باب ما ينوب اإلمام يف صالة اخلوف    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل وأذن اهلل تبارك وتعاىل يف صالة اخلوف بوجهني أحدمها اخلوف األدىن  :

م الصالة  اآلية والثاين اخلوف الذي أشد منه وهو وهو قول اهلل عز وجل  وإذا كنت فيهم فأقمت هل
قول اهلل تبارك وتعاىل فإن خفتم فرجاال أو ركبانا فلما فرق اهلل بينهما ودلت السنة على افتراقهما مل جيز 

 :إال التفريق بينهما واهلل تعاىل أعلم ألن اهلل عز وجل فرق بينهما الفتراق احلالني فيهما قال الشافعي
إلمام يف اخلوف األول صالة اخلوف فصلى هبم صالة ال جيوز هلم أن يعملوا فيها شيئا غري وإذا صلى ا

فإن صلى  :الصالة ال يعملونه يف صالة غري اخلوف فإن عملوا غري الصالة ما يفسد قال الشافعي
اإلمام بطائفة ركعة وثبت قائما وقاموا يتمون ألنفسهم فحمل عليهم عدو أو حدث هلم حرب فحملوا 
على العدو منحرفني عن القبلة بأبداهنم مث أمنوا العدو بعد فقد قطعوا صالهتم وعليهم استئنافها وكذلك 

لو فزعوا فاحنرفوا عن القبلة لغري قتال وال خروج من الصالة وهم ذاكرون ألهنم يف صالة حىت يستدبروا 
وة فأكثر كان قطعا للصالة بنية ولو محلوا عليهم مواجهي القبلة قدر خط :القبلة استأنفوا قال الشافعي
وكذلك لو محل العدو عليهم فتهيؤوا بسالح أو بترس أو ما  :القتال فيها وعمل اخلطوة قال الشافعي
أشبهه كان قطعا للصالة بالنية مع العمل يف دفع العدو ولو محل عليهم فخافوا فنووا الثبوت يف الصالة 

ؤوا بالشيء اخلفيف مل يكن هذا قطعا للصالة ألهنم مل حيدثوا وأن ال يقاتلوا حىت يكملوا أو يغشوا أو هتي



نية لقتال مع التهيؤ والتهيؤ خفيف جيوز يف الصالة وال يكون قطعا هلا وإمنا نووا إن كان قتال أن حيدثوا 
ولو أن عدوا  :قتاال ال أن قتاال حضر وال خافوه فنووه مكاهنم وعملوا مع نيته شيئا قال الشافعي

أحدهم حيضوره وهو ذاكر ألنه يف صالة كان قاطعا لصالته وإن كان ناسيا للصالة فله أن حضر فتكلم 
وإذا أحدثوا عند حادث أو غريه نية قطع الصالة أو نية القتال  :يبىن ويسجد للسهو قال الشافعي
اتلوه مكاهنم كانوا قاطعني للصالة فأما أن يكونوا على نية الصالة مث ينوون إن حدث إطالل عدو أن يق
وأيهم أحدث شيئا مما وصفته يقطع  :فال حيدث إطالله فال يكون هذا قطعا للصالة قال الشافعي

 الصالة دون غريه كان قاطعا للصالة دون من 
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مل حيدثه فإن أحدث ذلك اإلمام فسدت عليه صالته وصالة من ائتم به بعدما أحدث وهو عالم مبا   
ن ائتم به وهو ال يعلم ما أحدث قال الشافعيأحدث ومل تفسد صالة م ولو قدموا إماما غريه فصلى  :

هبم أجزأهم إن شاء اهلل تعاىل وأن يصلوا فرادي أحب إىل وكذلك هو أحب إىل يف كل ما أحدثه اإلمام 
وصالة اخلوف الذي هو أشد من هذا رجاال وركبانا موضوع يف غري هذا املوضع  :قال الشافعي

صالة يف بعض أمره خمالف هلذه ال  

إذا كان العدو وجاه القبلة    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل أخربنا الثقة عن منصور بن املعتمر عن جماهد عن أيب عياش الزرقي قال  :

صلى رسول اهلل صالة اخلوف بعسفان وعلى املشركني يؤمئذ خالد بن الوليد وهم بينه وبني القبلة فكرب 
ه وسلم فصففنا خلفه صفني مث ركع فركعنا مث رفع فرفعنا مجيعا مث سجد النيب رسول اهلل صلى اهلل علي

صلى اهلل عليه وسلم والصف الذي يليه فلما رفعوا سجد اآلخرون مكاهنم مث سلم النيب صلى اهلل عليه 
أخربنا ابن عيينة عن أيب الزبري عن جابر قال صالة اخلوف حنو مما يصنع أمراؤكم  :وسلم قال الشافعي
املوضع الذي كان فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حني  :يعين واهلل تعاىل أعلم هكذا قال الشافعي

صلى هذه الصالة والعدو صحراء ليس فيها شيء يوارى العدو عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 



ربعمائة وكان هلم وكان العدو مائتني على متون اخليل طليعة وكان النيب صلى اهلل عليه وسلم يف ألف وأ
غري خائف لكثرة من معه وقلة العدو فكانوا لو محلوا أو حترفوا للحمل مل خيف حترفهم عليه وكانوا منه 
بعيدا ال يغيبون عن طرفه وال سبيل هلم إليه خيفى عليهم فإذا كان هذا جمتمعا صلى اإلمام بالناس هكذا 

ويركع ويركعون معا مث يرفع فريفعون معا مث  وهو أن يصف اإلمام والناس وراءه فيكرب ويكربون معا
يسجد فيسجدون معا إال صفا يليه أو بعض صف ينظرون العدو ال حيمل أو ينحرف إىل طريق يغيب 
عنه وهو ساجد فإذا رفع اإلمام ومن سجد معه من سجودهم كله وهنضوا سجد الذين قاموا ينظرون 

فعوا معا وسجد وسجد معه الذين سجدوا معه أول إل اإلمام مث قاموا معه مث ركع وركعوا معا ورفع ور
فإن خاف الذين حيرسون على اإلمام فتلكلموا  :صفا حيرسه منهم فإذا سجدوا سجدتني قال الشافعي

 أعادوا الصالة وال بأس أن يقطع 
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اإلمام وهم إن خافوا معا قال الشافعي   ف الذي حرسه وإن صلى اإلمام هذه الصالة فاستأخر الص :
إىل الصف الثاين وتقدم الصف الثاين فحرسه فال بأس وإن مل يفعلوا فواسع ولو حرسه صف واحد يف 
وإذا  :هذه احلال رجوت أن جتزئهم صالهتم ولو أعادوا الركعة الثانية كان أحب إىل قال الشافعي

لى اإلمام مثل صالة كان ما وصفت جمتمعا من قلة العدو وكثرة املسلمني وما وصفت من البالد فص
اخلوف يوم ذات الرقاع ومن معه كرهت ذلك له ومل ينب أن على أحد ممن خلفه إعادة وال عليه قال 

وإن صلى اإلمام صالة اخلوف فصلى بطائفة ركعة واحنرفت قبل أن تتم فقامت بإزاء العدو  :الشافعي
ا ذاكرتان ألهنما يف صالة كان مث صلت األخرى ركعة مث احنرفت فوقفت بإزاء العدو قبل أن تتم ومه

ولو أن  :فيها قوالن أحدمها أن يعيدا معا الحنرافهم عن القبلة قبل أن يكمال الصالةقال الشافعي
الطائفة األخرى صلت مع اإلمام ركعة مث أمتت صالهتا وفسدت صالة األوىل اليت احنرفت عن القبلة قبل 

احلديث الذي روى هذا فيه حبديث غريه قال  أن تكمل الصالة يف هذا القول ومن قال هذا طرح
والقول الثاين أن هذا كله جائز وأنه من االختالف املباح فكيفما صلى اإلمام ومن معه على  :الشافعي



وكذلك لو كانت الطائفة األوىل أكملت  :ما روى أجزأه وإن اختار بعضه على بعض قال الشافعي
 احنرفت عن القبلة أجزأت الطائفة األوىل صالهتا ومل صالهتا قبل أن تنحرف ومل تكمل الثانية حىت

وجيزيء اإلمام يف كل  :جتزيء الطائفة الثانية اليت احنرفت قبل أن تكمل يف القول األول قال الشافعي
ولو صلى اإلمام كصالة  :ما وصفت صالته ألنه مل ينحرف عن القبلة حىت أكمل قال الشافعي

مام عن القبلة قبل أن يكمل الصالة أو صالها صالة خوف أو غريه اخلوف يوم ذات الرقاع فاحنرف اإل
أخربنا الثقة ابن  :فاحنرف عن القبلة وهو ذاكر ألنه مل يكمل الصالة استأنف الصالة قال الشافعي

علية أو غريه عن يونس عن احلسن عن جابر بن عبد اهلل أن النيب صلى اهلل عليه وسلم صلى صالة الظهر 
طن خنل فصلى بطائفة ركعتني وسلم مث صلى بأخرى ركعتني مث سلم صالة اخلوف بب  
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قال الشافعي   وهذا يف معىن صالة  :وإن صلى اإلمام صالة اخلوف هكذا أجزأ عنه قال الشافعي :
ويدل على أن نية املأموم أن صالته  :معاذ مع النيب صلى اهلل عليه وسلم العتمة مث صالها قال الشافعي
ال تفسد عليه بأن ختالف نيته نية اإلمام فيها وإن صلى اإلمام صالة اخلوف بطائفة ركعة مث سلموا ومل 
يسلم مث صلى الركعة اليت بقيت عليه بطائفة ركعة مث سلم وسلموا فصالة اإلمام تامة وعلى الطائفتني 

قد أكملوا الصالة بىن  معا اإلعادة إذا سلموا ذاكرين ألهنم يف صالة قال أبو يعقوب وإن رأوا أن
وعلى  :اآلخرون وسجدوا للسهو وأعاد األولون ألنه قد تطاول خروجهم من الصالة قال الشافعي

املأموم من عدد الصالة ما على اإلمام ال خيتلفان فيما على كل واحد منهما من عددها وليس يثبت 
عي يف اإلمالء قال ويصلى صالة حديث روى يف صالة اخلوف بذي قرد أخربنا الربيع قال أخربنا الشاف

اخلوف يف احلضر أربعا ويف السفر ركعتني فإذا صالها يف السفر والعدو يف غري جهة القبلة فرق الناس 
فرقتني فريقا بإزاء العدو يف غري الصالة وفريقا معه فيصلى بالذين معه ركعة مث يثبت قائما فيقرأ فيطيل 

القرآن وسورة ويركعون ويسجدون ويتشهدون ويسلمون معا مث  القراءة ويقرأ الذين خلفه ألنفسهم بأم
ينصرفون فيقومون مقام أصحاهبم مث يأتى أولئك فيدخلون مع اإلمام ويكربون مع اإلمام تكبرية يدخلون 



هبا معه يف الصالة ويقرأ اإلمام بعد دخوهلم معه قدر أم القرآن وسورة من حيث انتهت قراءته ال 
ويسجد ويثبت جالسا يتشهد ويذكر اهلل ويصلى على النيب صلى اهلل عليه وسلم  يستأنف أم القرآن هبم

ويدعو ويقومون هم إذا رفع رأسه من السجود فيقرءون بأم القرآن وسورة مث يركعون ويسجدون 
وجيلسون مع األمام ويزيد اإلمام يف الذكر بقدر ما أن يقضوا تشهدهم مث يسلم هبم وإن صلى هبم صالة 

ى هبم الركعة األوىل مث يثبت قائما وأمتوا ألنفسهم وجاءت الطائفة األخرى فيصلى هبم املغرب صل
ركعتني وثبت جالسا وأمتوا ألنفسهم الركعة اليت سبقوا هبا مث يسلم هبم وصالة املغرب والصبح يف 

احلضر والسفر سواء فإن صلى ظهرا أو عصرا أو عشاء صالة خوف يف حضر صنع هكذا إال أنه يصلى 
الطائفة األوىل ركعتني ويثبت جالسا حىت يقضوا الركعتني اللتني بقيتا عليهم وتأتى الطائفة األخرى فإذا ب

جاءت فكربت هنض قائما فصلى هبم الركعتني الباقيتني عليه وجلس حىت يتموا ليسلم هبم قال 
وذلك وإمنا قلنا ثبت جالسا قياسا على ما جاء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم  :الشافعي  
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أنه مل حيك عنه يف شيء من احلديث صالة اخلوف إال يف السفر فوجدت احلكاية كلها موتفقة على أن   
صلى بالطائفة األوىل ركعة وثبت قائما ووجدت الطائفة األوىل مل تأمت به خلفه إال يف ركعة ال جلوس 

جدت الطائفة األخرى مثل األوىل يف أهنا فيها والطائفة األخرى ائتمت به يف ركعة معها جلوس فو
ائتمت به معه يف ركعة وزادت أهنا كانت معه يف بعض جلوسه فلم أجدها يف حال إال مثل األوىل 

وأكرب حاال منها فلو كنت قلت يتشهد باألوىل ويثبت قائما حىت تتم األوىل زعمت أن األوىل أدركت 
ثر فإمنا ذهبت إىل أن يثبت قاعدا حىت تدركه اآلخرة يف مع اإلمام مثل أو أكثر مما أدركت األخرى وأك

قعوده ويكون هلا القعود اآلخر معه لتكون يف أكثر من حال األوىل فتوافق القياس على ما روى عنه قال 
فإن كان العدو بني اإلمام والقبلة صلى هكذا أجزأه إذا كان يف حال خوف منه فإن كان  :الشافعي

لعدو وكثرة املسلمني وبأهنم يف صحراء ال حائل دوهنا وليسوا حيث يناهلم النبل يف حال أمان منه بقلة ا
وال احلسام وال خيفى عليهم حركة العدو صفوا مجيعا خلف اإلمام ودخلوا يف صالته وركعوا بركوعه 



ورفعوا برفعه وثبت الصف الذي يليه قائما ويسجد ويسجد من بقى فإذا قام من سجوده تبعه الذين 
السجود مث قاموا معه وهكذا حكى أبو عياش الزرقي أن رسول صلى اهلل عليه وسلم صلى يوم خلفه ب

عسفان وخالد بن الوليد بينه وبني القبلة وهكذا أبو الزبري عن جابر أن صالة اخلوف ما يصنع أمراؤكم 
قائما  وهكذا يصنع األمراء إال الذين يقفون فال يسجدون بسجوده حىت يعتدل :هؤالء قال الشافعي

وأحب للطائفة احلارسة  :من قرب منهم من الصف األول دون من نأى عن ميينه ومشاله قال الشافعي
إن رأت من العدو حركة للقتال أن ترفع أصواهتا ليسمع اإلمام وإن حوملت أن حيمل بعضها ويقف 

ذا مسع ذلك بعض حيرس اإلمام وإن رأت كمينا من غري جهتها أن ينحرف بعضها إليه وأحب لالمام إ
أن يقرأ بأم القرآن و قل هو اهلل أحد وخيفف الركوع والسجود واجللوس يف متام وإن محل عليه أو رهق 
أن يصري إىل القتال وقطع الصالة هي يقضيها بعده والسهو يف صالة اخلوف كهو يف غري صالة اخلوف 

كعة اليت أمها فيها سجدت للسهو بعد إال يف خصلة فإن الطائفة األوىل إذا استيقنت أن اإلمام سها يف الر
التشهد وقبل سالمها وليس سبقهم إياه بسجود السهو بأكثر من سبقهم إياه بركعة من صلب الصالة 
 فإذا أراد اإلمام أن يسجد للسهو أخر سجوده حىت تأتى الطائفة الثانية معه بتشهدها مث يسجد للسهو 
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مون معه ولو ذهب على الطائفة األوىل أنه سها يف الركعة األوىل أو ويسجدون معه مث يسلم ويسل  
خاف اإلمام أن يذهب ذلك عليهم أحببت له أن يشري إليهم ليسجدوا من غري أن يلتفت فإن مل يفعل 
وفعلوا فسجدوا حىت انصرفوا أو انصرف هو فال إعادة وال سجود عليهم ألن سجود السهو ليس من 

وضعه صلب الصالة وقد ذهب م  

احلال اليت جيوز للناس أن يصلوا فيها صالة اخلوف    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل وال جيوز ألحد أن يصلى صالة اخلوف إال بأن يعاين عدوا قريبا غري  :

مأمون أن حيمل عليه يتخوف محله عليه من موضع أو يأتيه من يصدقه مبثل ذلك من قرب العدو منه أو 
يكونون هم خموفني فإذا كان واحد من هذين املعنيني فله أن يصلى صالة اخلوف مسريهم جادين إليه ف



وإذا جاءه اخلرب عن العدو فصلى صالة  :وإذا مل يكن واحد منهما مل يكن له ذلك قال الشافعي
اخلوف مث ذهب العدو مل يعد صالة اخلوف وهذا كله إذا كا بإزاء العدو فإن كان يف حصن ال يوصل 

ب أو غلبة علي باب أو كان يف خندق عميق عريض ال يوصل إليه إال بدفن يطول مل يصل إليه إال بتع
صالة اخلوف وإن كان يف قرية حصينة فكذلك وإن كان يف قرية غري ممتنعة من الدخول أو خندق صغري 

وإن رأوا سوادا مقبال وهم ببالد عدو أو بغري بالد عدو  :غري ممتنع صلى صالة اخلوف قال الشافعي
فظنوه عدوا أحببت أن ال يصلوا صالة اخلوف وكل حال أحببت أن ال يصلوا فيه صالة اخلوف إذا 
كان اخلوف يسرع إليهم أمرت اإلمام أن يصلى بطائفة فيكمل كما يصلى يف غري خوف وحترسه 

وهكذا  :أخرى فإذا فرغ من صالته حرس ومن معه الطائفة األخرى وأمر بعضهم فأمهم قال الشافعي
املسلحة يف بالد املسلمني تناظر املسلحة للمشركني أن تصنع إذا تراخى ما بني املسلحتني شيئا آمر 

وكانت املسلحتان يف غري حصن أو كان األغلب أهنم إمنا يتناظرون بناظر الربيئة ال يتحاملون قال 
حال كرهت فإن صلوا صالة اخلوف كصالة النيب صلى اهلل عليه وسلم يوم ذات القراع يف  :الشافعي
هلم فيها صالة اخلوف أحببت للطائفة األوىل أن يعيدوا ومل أحب ذلك لالمام وال للطائفة األخرى وال 
يبني أن على الطائفة األوىل إعادة صالة ألهنا قد صلت بسبب من خوف وإن مل يكن خوفا وإن الرجل 

 قد يصلى يف غري خوف بعض صالته مع اإلمام وبعضها منفردا فال 
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يكون عليه إعادة قال الشافعي   ومىت ما رأو سوادا فظنوه عدوا مث كان غري عدو وقد صلى كصالة  :
النيب صلى اهلل عليه وسلم يوم ذات القراع مل يعد اإلمام وال واحدة من الطائفتني ألن كل منهما مل 

صالة النيب صلى ينحرف عن القبلة حىت أكملت الصالة وقد صليت بسبب خوف وكذلك إن صلى ك
اهلل عليه وسلم ببطن خنل وإن صلى كصالة النيب صلى اهلل عليه وسلم بعسفان أحببت للحارسة أن تعيد 
وإمنا تقل املسائل يف هذا الباب  :ومل أوجب ذلك عليها وال يعيد اإلمام وال اليت مل حترس قال الشافعي



خلوف إال صالة لو صليت يف غري خوف مل علينا أنا ال نأمر بصالة خوف حبال إال يف غاية من شدة ا
  يتبني أن على مصليها إعادة

كم قدر من يصلى مع اإلمام صالة اخلوف    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل وإذا كانت مع اإلمام يف صالة اخلوف طائفة والطائفة ثالثة فأكثر أو  :

ن حيرسه من مينع مثله إن أريد قال حرسته طائفة والطائفة ثالثة فأكثر مل أكره ذلك له غري أين أحب أ
وسواء يف هذا كثر من معه أو قل فتفرق الناس يف صالة اخلوف حارسني ومصلني على قدر  :الشافعي
ما يرى اإلمام ممن جتزى حراسته ويستظهر شيئا من استظهاره وسواء قل من معه فيمن يصلى وكثر ممن 

هتم جمزئة إذا كان معه ثالثة فأكثر حرسه ثالثة حيرسه أو قل من حيرسه وكثر من يصلى معه يف أن صال
فإن حرسه أقل من ثالثة أو كان معه يف الصالة أقل من ثالثة كرهت ذلك له ألن أقل اسم الطائفة ال 

  يقع عليهم فال إعادة على أحد منهم هبذه احلال ألن ذلك إذا أجزأ الطائفة أجزأ الواحد إن شاء اهلل تعايل
 ID ' '    وال فصيحغري صحيح انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان  .

 بست من شوال 
  

ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع     
  

سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ     
  

احلديث   .  
  

وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل    يتربصن بأنفسهن أربعة ) :
  

أشهر وعشرا     .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (
  

هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة     
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الح يف صالة اخلوف أخذ الس   

قال اهلل عز وجل  وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم   
وأحب للمصلى أن يأخذ سالحه يف الصالة ما مل يكن يف سالحه جناسة وإن قال  :اآلية قال الشافعي
ه وخلفه وذلك السيف والقوس ويأخذ من سالحه ما ال مينعه الصالة وال يؤذي الصف أمام :الشافعي
وال يأخذ الرمح فإنه يطول إال أن يكون  :واجلعبة واجلفري والترس واملنطقة وما أشبه هذا قال الشافعي

يف حاشية ليس إىل جنبه أحد فيقدر على أن ينحيه حىت ال يؤدي به من أمامه وال من خلفه قال 
 الركوع والسجود مثل السنور وما أشبهه وكذلك ال يلبس من السالح ما مينعه التحرف يف :الشافعي

وال أجيز له وضع السالح كله يف صالة اخلوف إال أن يكون مريضا يشق عليه محل  :قال الشافعي
السالح أو يكون به أذى من مطر فإهنما احلالتان اللتان أذن اهلل فيهما بوضع السالح وأمرهم أن يأخذوا 

م إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا حذرهم فيها لقول عز وعال وال جناح عليك
وإن مل يكن به مرض وال أذى من مطر أحببت أن ال يضع  :أسلحتكم وخذوا حذركمقال الشافعي
من السالح إال ما وصفت مما مينعه من التحرف يف الصالة بنفسه أو ثقله فإن وضع بعضه وبقى بعض 

ومن أخذ بعض سالحه فهو متسلح قال الشافعيرجوت أن يكون جائزا له ألنه أخذ بعض سالحه  : 

وإن وضع سالحه كله من غري مرض وال مطر أو أخذ من سالحه ما يؤذي به من يقاربه كرهت ذلك 
له يف كل واحد من احلالني ومل يفسد ذلك صالته يف واحدة من احلالني ألن معصيته يف ترك وأخذ 

ها أخذهالسالح ليس من الصالة فيقال يفسد صالته وال يتم   

 ID ' '    القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو
 حذفته قال 

  
تعاىل   سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :

 ويقولون 



  
مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم   قال تعاىلو (  ما يكون م ) :

  
ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم     :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (

  
 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
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لبسه ما ال جيوز للمصلى يف احلرب أن ي   
  

مما ماسته النجاسة وما جيوز    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل إذا أصاب السيف الدم فمسحه فذهب منه مل يتقلده يف الصالة  :

وكذلك نصال النبل وزج الرمح والبيضة ومجيع احلديد إذا أصابه الدم فإن صلى قبل أن يغسله باملاء 
اس إال املاء على حديد كان أو غريه ولو غسله بدهن لئال أعاد الصالة وال يطهر الدم وال شيئا من األجن

يصدأ احلديد أو ماء غري املاء الذي هو الطهارة أو مسحه بتراب مل يطهر وكذلك ما سوى ذلك من 
ولو ضرب فأصاب سيفه فرث أو قيح  :أداته ال يطهرها وال شيئا من اإلجناس إال املاءقال الشافعي

جناس قال الشافعيكان هكذا اآلن هذا كله من األ فإن شك أأصاب شيئا من أداته جناسة أو مل تصبه  :
أحببت أن يتوقى محل ما شك فيه للصالة فإن محله يف الصالة فال إعادة عليه حىت يعلم أنه قد أصابه 

وكل ما محله متقلده أو متنكبه أو طارحه على شيء  :جناسة فإذا علم وقد صلى فيه أعاد قال الشافعي
يف كمه أو ممسكه بيده أو بغريها فسواء كله هو كما كان البسه ال جيزيه فيه إال أن يكون من بدنه أو 

وإن كان معه نشاب أو نبل قد أمر عليها  :مل تصبه جناسة أو تكون أصابته فطهر باملاء قال الشافعي
ا أو عرق دابة أي دابة كانت غري كلب أو خنزير من أي موضع كان أو لعاهبا أو أمحيت فسقيت لبن



وإن كان من  :مست بسم شجر فصلى فيها فال بأس ألنه ليس من هذا شيء من األجناس قال الشافعي
هذا شيء سم بسم حية أو ودك دابة ال تؤكل أو بودك ميتة فصلى فيه أعاد الصالة إال أن يطهر باملاء 

النجس حممى أو  وسواء أمحى السيف أو أي حديدة محيت يف النار مث سم أو سم بال إمحاء إذا خالطه
وهكذا لو مست ومل حتم مث أمحيت بالنار فقيل قد ذاب كله  :غري حممى مل يطهره إال املاء قال الشافعي
ولو أمحى  :بالنار أو أكلته النار وكان السم جنسا مل تطهره النار وال يطهره شيء إال املاء قال الشافعي

دة مث غسلت باملاء طهرت ألن الطهارات مث صب عليه شيء جنس أو غمس فيه فقيل قد شربته احلدي
وال يزيد إمحاء احلديدة يف تطهريها  :كلها إمنا جعلت على ما يظهر ليس على األجواف قال الشافعي

 وال تنجيسها ألنه ليس يف النار طهور إمنا 
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راب ألن التراب ال يطهر الطهور يف املاء ولو كان مبوضع ال جيد فيه ماء فمسحه بالتراب مل يطهره الت  
 األجناس 

ما جيوز للمحارب أن يلبس    
  

 مما حيول بينه وبني األرض وما ال جيوز  
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل وإذا كانت البيضة ذات أنف أو سابغة على رأس اخلائف كرهت له يف  :

وال بأس أن يلبسها فإذا الصالة لبسها لئال حيول موضع السبوغ أو األنف بينه وبني إكمال السجود 
وهكذا املغفر  :سجد وضعها أو حرفها أو حسرها إذا ماست جبهته األرض متمكنا قال الشافعي

وإذا ماس شيء من مستوى جبهته األرض  :والعمامة وغريمها مما يغطى موضع السجودقال الشافعي
ها وأنفه األرض ساجدا كان ذلك أقل ما جيزيء به السجود وإن كرهت له أن يدع أن مياس جببهته كل

وأكره له أن يكون على كفيه من السالح ما مينعه أن تباشر كفاه األرض وأحب إن  :قال الشافعي
فعل أن يعيد الصالة وال يتبني أن عليه إعادة وال أكره ذلك له يف ركبتيه وال أكره له منه يف قدميه ما 

حه شيء من الدم وهو ال يعلم مث علم أعاد وإن صلى ويف ثيابه أو سال :أكره له يف كفيه قال الشافعي



ومىت قلت أبدا يعيد أعاد بعد زمان ويف قرب اإلعادة على كل حال وهكذا إن صلى بعض الصالة مث 
انتضح عليه دم قبل أن يكملها فصلى من الصالة شيئا إن كان يف شيء من الصالة قبل أن يكملها ومل 

الثوب عنه ساعة ماسه الدم ومضى يف الصالة أجزأه وإن  يطرح مامسه دم مكانه أعاد الصالة وإن طرح
وقد قيل جيزيه أن يغسل الدم مث  :حترف فغسل الدم عنه كرهت ذلك له وأمرته بأن يعيد قال الشافعي

فإن استيقن أن الدم أصاب بعض سالحه أو  :يبىن وال آمره هبذا القول وآمره باإلعادة قال الشافعي
الذي يرى أن الدم أصابه وصلى يف غريه وأجزأه ذلك إن شاء اهلل تعاىل فإن ثيابه وال يعلم تأخى وترك 

فعل فاستيقن أنه صلى يف ثوب أو سالح فيه جناسه مل يطهرها قبل الصالة أعاد كل ما صالها فيه قال 
وإن سلب مشركا سالحا أو اشترى منه وهو ممن يرى املشرك ميس سالحه بنجس ما كان  :الشافعي

ية وال خرب فله أن يصلى فيه ما مل يعلم أن يف ذلك السالح جناسة ولو غسله قبل أن يصلى ومل يعلمه برؤ
 فيه أو توقى الصالة فيه كان أحب إيل 
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ما يلبس احملارب مما ليس فيه جناسة وما ال يلبس والشهرة يف احلرب أن يعلم نفسه بعالمة قال   
احملارب أن يلبس ديباجا أو قزا ظاهرا كان أحب إىل وإن لبسه  رمحه اهلل تعاىل ولو توقى :الشافعي

 :ليحصنه فال بأس إن شاء اهلل تعاىل ألنه قد يرخص له يف احلرب فيما حيظر عليه يف غريه قال الشافعي
 :واحلرير والقز ليس من األجناس إمنا كره تعبدا ولو صلى فيه رجل يف غري حرب مل يعد قال الشافعي

ج الثوب الذي ال حيصن قز وقطن أو كتان فكان القطن الغالب مل أكره ملصل خائف ولو كان يف نس
وال غريه لبسه فإن كان القز ظاهرا كرهت لكل مصل حمارب وغريه لبسه وإمنا كرهته للمحارب ألنه ال 
وإن لبس رجل قباء حمشوا قزا فال بأس ألن احلشو باطن وإمنا  :حيصن إحصان ثياب القز قال الشافعي

ره إظهار القز للرجال قال الشافعيأك فإن كانت درع حديد يف شيء من نسجها ذهب أو كانت  :
كلها ذهبا كرهت له لبسها إال أن يضطر إليه فال بأس أن يلبسها لضرورة وإمنا أكره له أن يبقيها عنده 

فال  ألنه جيد بثمنها دروع حديد واحلديد أحصن وليس يف لبسه مكروه وإن فاجأته حرب وهي عنده



وهكذا إن كانت يف سيفه حلية ذهب كرهت له أن ال ينزعها فإن  :أكره له لبسها قال الشافعي
فجأته حرب فال بأس بأن يتقلده فإذا انقضت أحببت له نقضه وهكذا هذا يف ترسه ومجيع جنته حىت 

ل سيفه قبائه وإن كانت فيه أزرار ذهب أو زر ذهب كرهته له على هذا املعىن وكذلك منطقته ومحائ
ولو كان خامته ذهبا مل أر له أن يلبسه يف حرب وال  :ألن هذا كله جنة أو صالح جنة قال الشافعي

وحيث كرهت له الذهب مصمتا  :سلم حبال ألن الذهب منهى عنه وليس يف اخلامت جنة قال الشافعي
وإن مل يظهر  يف حرب وغريها كرهت الذهب مموها به وكرهته خموصا بغريه إذا كان يظهر للذهب لون

للذهب لون فهو مستهلك وأحب إىل أن ال يلبس وال أرى حرجا يف أن يلبسه كما قلت يف حشو القز 
 وال أكره للرجل لبس اللؤلؤ إال لألدب وأنه من زي النساء ال للتحرمي وال أكره  :قال الشافعي

   
 

 289 :صفحة 
 

ل الشافعيلبس يا قوت وال زبرجد إال من جهة السرف أو اخليالء قا   وال أكره ملن يعلم من نفسه  :
يف احلرب بالء أن يعلم ما شاء مما جيوز لبسه وال أن يركب األبلق وال الفرس وال الدابة املشهورة قد 

أعلم محزة يوم بدر وال أكره الرباز قد بارز عبيدة ومحزة وعلي بأمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال 
الثعلب والضبع إذا كانا ذكيني وعليهما شعورمها فإن مل يكونا  ويلبس يف احلرب جلد :الشافعي

ذكيني ودبغا لبسهما إن مسطت شعورمها عنهما ويصلي فيهما وإن مل تسمط شعورمها مل يصل فيها ألن 
وهكذا يلبس جلد كل مذكي يؤكل حلمه وال يلبس جلد ما  :الدباغ ال يطهر الشعر قال الشافعي

إال مدبوغا ال شعر عليه إال أن يلبسه وال يصلى فيه قال الشافعي يؤكل حلمه إذا مل يكن ذكيا : 

وهكذا ال يصلى يف جلد دابة ال يؤكل حلمها ذكية كانت أو غري ذكية إال أن يدبغه وميعط شعره فأما 
لو بقى من شعره شيء فال يصلى فيه وال يصلى يف جلد خنزير وال كلب حبال نزعت شعورمها ودبغا أو 

الشافعيمل يدبغا قال  وكذلك ال يلبس الرجل فرسه شيئا من آلته جلد كلب أو خنزير حبال وال  :
يستمتع من واحد منهما بغري ما يستمتع به من الكلب يف صيد أوماشية أو زرع فأما ما سوامها فال بأس 

مر أن يلبسه الرجل فرسه أو دابته ويستمتع به وال يصلى فيه وذلك مثل جلد القرد والفيل واالسد والن



والذئب واحلية وما ال يؤكل حلمه ألنه جنة للفرس وال تعبد للفرس وال هنى عن إهاب جنة يف غري 
وال بأس أن يصلى الرجل يف اخلوف ممسكا عنان دابته فإن نازعته  :الكلب واخلنزير قال الشافعي

وإن كثرت  فجذهبا إليه جذبة أو جذبتني أو ثالثا أو حنو ذلك وهو غري منحرف عن القبلة فال بأس
جماذبته إياها وهو غري منحرف عن القبلة فقد قطع صالته وعليه استئنافها وإن جذبته فانصرف وجهه 
عن القبلة فأقبل مكانه على القبلة مل تقطع صالته وإن طال احنرافه عن القبلة وال ميكنه الرجوع إليها 

مكنه أن ينحرف إىل القبلة فلم انتقضت صالته ألنه يقدر على أن يدعها إىل القبلة وإن مل يطل وأ
وإن ذهبت دابته فال بأس أن يتبعها وإذا تبعها  :ينحرف إليها فعليه أن يستأنف صالته قال الشافعي

على القبلة شيئا يسريا مل تفسد صالته وان تبعها كثريا فسدت صالته وإن تبعها منحرفا عن القبلة قليال 
  أو كثريا فسدت صالته

 ID ' '    والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك والثالثة
  :قوله تعاىل

  
   
 

 290 :صفحة 
 
   

الوجه الثاين من صالة اخلوف    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل قال اهلل تبارك وتعايل حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا  :

ا قال الشافعيهلل قانتني فإن خفتم فرجاال أو ركبان فكان بينا يف كتاب اهلل عز وجل فإن خفتم  :
فرجاال أو ركبانا أن احلال اليت أذن هلم فيها أن يصلوا رجاال أو ركبانا غري احلال اليت أمر فيها نبيه صلى 

اهلل عليه وسلم يصلى بطائفة مث بطائفة فكان بينا ألنه ال يؤذن هلم بأن يصلوا رجاال أو ركبانا إىل يف 
أشد من اخلوف الذي أمرهم فيه بأن يصلي بطائفة مث بطائفةقال الشافعي خوف أخربنا مالك عن  :

نافع عن ابن عمر أنه ذكر صالة اخلوف فساقها مث قال فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجاال أو 
عن أخربنا حممد بن إمسعيل أو عبد اهلل بن نافع عن ابن أيب ذئب عن الزهري  :ركبانا قال الشافعي



واخلوف الذي جيوز فيه أن يصلوا رجاال  :سامل عن أبيه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال الشافعي
وركبانا واهلل تعاىل أعلم إطالل العدو عليهم فيتراأون معا واملسلمون يف غري حصن حىت يناهلم السالم 

ذا هكذا والعدو من من الرمي أو أكثر من أن يقرب العدو فيه منهم من الطعن والضرب فإن كان ه
وجه واحد واملسلمون كثري يستقل بعضهم بقتال العدو حىت يكون بعض يف شبيه حبال غري شدة اخلوف 

منهم قاتلتهم طائفة وصلت أخرى صالة غري شدة اخلوف وكذلك لو كان العدو من وجهني أو ثالثة 
ها العدو بالعدو حىت يكون من أو حميطني باملسلمني والعدو قليل واملسملون كثري تستقل كل طائفة ولي

بني الطوائف اليت يليها العدو يف غري شدة اخلوف منهم صلى هؤالء الذين ال يلوهنم صالة غري شدة 
فإن قدر هؤالءالذين صلوا أن يدخلوا بني العدو وبني الطوائف اليت كانت تلى  :اخلوف قال الشافعي

ثل حال هؤالء يف غري شدة اخلوف منهم فعلوا ومل قتال العدو حىت يصري الذين كانوا يلون قتاهلم يف م
وإذا  :جيز الذين يلون قتاهلم إال أن يصلوا صالة غري شدة اخلوف باألرض وإىل القبلة قال الشافعي

تعذر هذا بالتحام احلرب أو خوف إن ولوا عنهم أن يركبوا أكتافهم ويروها هزمية أو هيبة الطائفة اليت 
دو أو منع العدو ذلك هلا أو تضايق مدخلهم حىت ال يصلوا إىل أن يكونوا صلت بالدخول بينهم وبن الع

حائلني بينهم وبني العدو كان للطائفة اليت تليهم أن يصلوا كيفما أمكنهم مستقبلي القبلة وغري 
 مستقبليها وقعودا على دواهبم ما كانت دواهبم وعلى األرض 
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قال الشافعيقياما يومئون برءوسهم إمياء    وإن كان العدو بينهم وبني القبلة فاستقبلوا القبلة ببعض  :
صالهتم مث دار العدو عن القبلة داروا بوجوههم إليه ومل يقطع ذلك صالهتم إذا جعلت صالهتم كلها 

جمزئة عنهم إىل غري القبلة إذا مل ميكنهم غري ذلك جعلتها عنهم جمزئة إذا كان بعضها كذلك وبعضها أقل 
كلها قال الشافعيمن  وإمنا جيزئهم صالهتم هكذا إذا كانوا غري عاملني فيها ما يقطع الصالة وذلك  :

االستدارة والتحرف واملشي القليل إىل العدو واملقام يقومونه فإذا فعلوا هذا أجزأهتم صالهتم وكذلك لو 
الحه أو طعن محل العدو عليهم فترسوا عن أنفسهم أودنا بعضهم منهم فضرب أحدهم الضربة بس



الطعنة أو دفع العدو بالشيء وكذلك لو أمكنته للعدو غرة ومنه فرصة فتناوله بضربة أو طعنة وهو يف 
الصالة أجزأته صالته فأما إن تابع الضرب أو الطعن أو طعن طعنة فرددها يف املطعون أو عمل ما يطول 

يها ما يقطعها أعادها وال جيزيه غري فال جيزيه صالته وميضي فيها وإذا قدر على أن يصليها ال يعمل ف
وإذا عمد يف شيء من الصالة كلمة حيذر هبا مسلما أو يسترهب هبا عدوا وهو  :ذلك قال الشافعي

وإن أمكنه صالة شدة  :ذاكرا أنه يف صالته فقد انتقضت صالته وعليه إعادهتا مىت أمكنه قال الشافعي
وإن أمكنته صالة غري شدة اخلوف صالها وكذلك إن  اخلوف فصالها ومل يعمل فيها ما يفسدها أجزأته

أمكنه غري صالة اخلوف صالها إذا صلى بعض صالته راكبا مث نزل أو نازال مث ركب أو صرف عن 
رمحه اهلل تعاىل وإن دخل يف الصالة يف شدة اخلوف  :القبلة وجهه أو تقدم من موضعه قال الشافعي

نقلب وجهه عن جهته مل يكن عليه إعادة ألن النزول خفيف راكبا مث نزل فأحب إيل أن يعيد إن مل ي
ولو طرحته دابة  :وإن انقلب وجهه عن جهته حىت توىل جهة قفاه أعاد ألنه تارك قبلته قال الشافعي
وإن كان نازال  :أو ريح يف هذه احلال مل يعدل إذا احنرف إىل القبلة مكانه حني أمكنه قال الشافعي

ألن الركوب عمل أكثر من النزول والنازل إىل األرض أوىل بتمام الصالة فركب فقد انتقضت صالته 
وإن مل يقدر على الصالة إال مقاتال صلى وأعاد كل صالة صالها وهو  :من الراكب قال الشافعي

 مقاتل 
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قال الشافعي   الة وإن صلى صالة شدة اخلوف مث أمكنه أن يصلى صالة اخلوف األوىل بىن على ص :
شدة اخلوف ومل جيزه إال أن يصلى صالة اخلوف األوىل كما إذا صلى قاعدا مث أمكنه القيام مل جيزه إال 

وإذا صلوا رجاال وركبانا يف شدة اخلوف مل يتقدموا فإن احتاجوا إىل التقدم  :القيام قال الشافعي
جة وال خوف فكان كتقدم خلوف تقدموا ركبانا ومشاة وكانوا يف صالهتم حباهلم وإن تقدموا بال حا

املصلى إىل موضع قريب يصلى فيه فهم على صالهتم وإن كان إىل موضع بعيد ابتدءوا الصالة وكان 
هذا كاإلفساد للصالة وهكذا إذا احتاجوا إىل ركوب ركبوا وهم يف الصالة فإن مل حيتاجوا إليه وركبوا 



صلوا باألرض مل تفسد صالهتم ألن النزول عمل ابتدءوا الصالة ولو كانوا ركبانا فنزلوا من غري حاجة لي
وإذا كانت اجلماعة كامنة  :خفيف وصالهتم باألرض أحب إىل من صالهتم ركبانا قال الشافعي

للعدو أو متوارية عنه بشيء ما كان خندقا أو بناء أو سواد ليل فخافوا إن قاموا للصالة رآهم العدو فإن 
صلوا إال قياما كيف أمكنتهم الصالة فإن صلوا جلوسا فقد أساءوا كانوا مجاعة ممتنعني مل يكن هلم أن ي

وعليهم إعادة الصالة وإن مل يكن هبم منعة وكانوا خيافون إن قاموا أن يروا فيصطلموا صلوا قعودا 
وإن كان العدو يروهنم مطلني عليهم  :وكانت عليهم أعادة الصالة واهلل تعاىل أعلم قال الشافعي

ن أو قلعة أو جبل ال يناله العدو إال بتكلف ال يغيب عن أبصار املسلمني أو ودوهنم خندق أو حص
أبصار الطائفة اليت حترسهم مل جيزهم أن يصلوا جلوسا وال غري مستقبلي القبلة وال يومئون وال جتوز هلم 

ناهلم الصالة يومئون وجلوسا إىل غري القبلة إال يف حال مناظرة العدو ومساواته وإطالله وقربه حىت ي
سالحه إن أشرعها إليهم من الرمى والطعن والضرب ويكون حائل بينهم وبينه وال متنعهم طائفة حارسة 

هلم فإذا كان هكذا جاز هلم أن يصلوها رجاال وركبانا مستقبلي القبلة وغري مستقبليها وهذا من أكرب 
ا صالها ومل يدعها وإن أسر رجل فمنع الصالة فقدر على أن يصليها مومي :اخلوف قال الشافعي

وكذلك إن مل يقدر على الوضوء وصالها يف احلضر صالها متيمما وكذلك إن حبس حتت سقف ال 
يعتدل فيه قائما أو ربط فلم يقدر على ركوع وال على سجود صالها كيف قدر ومل يدعها وهي متكنه 

لك إن منع الصوم حبال وعليه يف كل حال من هذه األحوال قضاء ما صلى هكذا من املكتوبات وكذ
 وإن محل على شرب حمرم أو أكل  :فعليه قضاؤه مىت أمكنهقال الشافعي
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حمرم خياف إن مل يفعله ففعلة فعليه إن قدر على أن يتقيأ أن يتقايأ     

إذا صلى وهو ممسك عنان دابته    
قال الشافعي  كا عنان دابته فإن نازعته رمحه اهلل تعاىل وال بأس أن يصلى الرجل يف اخلوف ممس :

فجبذها إليه جبذة أواثنتني أو ثالثا أو حنو ذلك وهو غري منحرف عن القبلة فال بأس وإن كثرت جمابذته 



إياها وهو غري منحرف عن القبلة فقد قطع صالته وعليه استئنافها وإن جبذته فانصرف وجهه عن القبلة 
احنرافه عن القبلة وال ميكنه الرجوع إليها انتقضت  فأقبل مكانه على القبلة مل تقطع صالته وإن طال

صالته ألنه يقدر على أن يدعها وإن مل يطل وأمكنه أن ينحرف عن القبلة فلم ينحرف إليها فعليه أن 
فإن ذهبت دابته فال بأس أن يتبعها فإذا تبعها على القبلة شيئا يسريا مل  :يستأنف صالته قال الشافعي

كثريا فسدت صالته تفسد صالته فإن تبعها   

إذا صلوا رجاال وركبانا هل يقاتلون وما الذي جيوز هلم من ذلك    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل وإن مل يقدر على الصالة إال مقاتال صلى وأعاد كل صالة يصليها وهو  :

  مقاتل
 ID ' '   (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  والقول جبواز حذف التاء يف مثل

ك حيتاج إىل نقل ذل  
  

وال يكاد يقدر عليه   .  
  

وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم    إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :
  

العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر     
  

كقوله اهلل تعاىل   ما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقولفأ (ومثانية أيام) : : 
  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 

  
صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال     
  

يتوقف فيه إال جاهل غيب   .  
  

مها عن العرب والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغري    احلذف كما حكاه  -
  



الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن     
  

يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم    جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :
  

سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب   .  
  

بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله وطعن     
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من له من اخلائفني أن يصلى صالة اخلوف    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل يصلى صالة اخلوف من قاتل أهل الشرك بكتاب اهلل وسنة نبيه صلى  :

يف قتال املشركني فقال يف سياق اآلية  ود الذين كفروا لو اهلل عليه وسلم ألن اهلل عز وجل أمر هبا 
وكل جهاد كان مباحا خياف أهله كان هلم أن  :تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم  اآلية قال الشافعي
يصلوا صالة شدة اخلوف ألن اجملاهدين عليه مأجورون أو غري مازورين وذلك جهاد أهل البغي الذين 

جهاد قطاع الطريق ومن أراد من مال رجل أو نفسه أو حرميه فإن النيب أمر اهلل عز وجل جبهادهم و
فأما من قاتل وليس له القتال  :صلى اهلل عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد قال الشافعي

فخاف فليس له أن يصلى صالة اخلوف من شدة اخلوف يومىء إمياء وعليه إن فعل أن يعيدها وال له أن 
وف يف خوف دون غاية اخلوف إال أن يصليها صالة لو صالها غري خائف أجزأت عنه يصلى صالة اخل

وذلك من قاتل ظلما مثل أن يقطع الطريق أو يقاتل على عصبية أو مينع من حق قبله أو  :قال الشافعي
  أي وجه من وجوه الظلم قاتل عليه

 ID ' '   إمام وتوجيهها ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم : 

 أنه ملا ثبت 



  
جواز    سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :

  
عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها     
  

هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك   رت مخسا وأنت تريد األيامس :  صمت  :أو .
  

مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها     
  

فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر     
  

على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  
  

ونقل أبو حيان أنه يقال    وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :
  

والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب     
  

صل واحلذف الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األ    
  

ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه     
  

أفصح هذا إن ثبت    صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :
  
   
 

 295 :صفحة 
 
   



يف أي خوف جتوز فيه صالة اخلوف    
قال الشافعي   وإذا خافت اجلماعة القليلة السبع أو السباع فصلوا صالة اخلوف كما رمحه اهلل تعاىل :

صلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بذات الرقاع أجزأهم ذلك إن شاء اهلل تعاىل وأحب إىل أن تصلى 
منهم طائفة بإمام مث أخرى بإمام آخر وإذا خافوا احلريق على متاعهم أو منازهلم فأحب إىل أن يصلوا 

وإن كانوا  : مجاعة أو فرادى ويكون من مل يكن معهم يف صالة يف إطفاء النار قال الشافعيمجاعة مث
سفرا فغشيهم حرييت فتنحوا عن سنن الريح مل يكن هلم أن يصلوا إال كما يصلون يف كل يوم وكذلك 
ا عن وإن غشيهم غرق تنحو :إن كانوا حضورا فغشى احلريق هلم أهال أو ماال أو متاعا قال الشافعي

فإن صلوا يف  :سننه وكذلك إن غشيهم هدم تنحوا عن مسقطه مل يكن هلم إال ذلك قال الشافعي
 شيء من هذا صالة خوف جتزيء عن خائف أجزأت الصالة عنهم 

يف طلب العدو    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل وإذا طلب العدو املسلمني وقد حترفوا لقتال أو حتيزوا إىل فئة فقاربوهم  :

ن هلم أن يصلوا صالة اخلوف ركبانا ورجاال يومئون إمياء حيث توجهوا على قبلة كانوا أو على غري كا
وإن رجع  :قبلة وكذلك لو كانوا على قبلة مث رأوا طريقا خريا هلم من جهة القبلة سلكوا قال الشافعي

كبانا مل جيزهم إال أن عنهم الطلب أو شغلوا أو أدركوا من ميتنعون به من الطلب وقد افتتحوا الصالة ر
ينزلوا فيبنوا على صالهتم مستقبلي القبلة كما وصفت يف صالة اخلوف اليت ليست بشدة اخلوف وإن 

كانوا ميتنعون ممن رأوا وال يأمنون طلبا أن ميتنعوا منه كان هلم أن يتموا على أن يصلوا ركبانا قال 
األرض مث جاءهم طلب كان هلم أن يركبوا وهكذا لوتفرقوا هم والعدو فاتبدءوا الصالة ب :الشافعي

وهكذا أي عدو طلبهم  :ويتموا الصالة ركبانا يومئون إمياء وكذلك هلم إن قعدوا رجالة قال الشافعي
وهكذا إن طلبهم سبع أو سباع قال  :من أهل البغي وغريهم إذا كانوا مظلومني قال الشافعي

هلم أن يصلوا يومئون عدوا على أرجلهم وهكذا لو غشيهم سيل ال جيدون جنوة كان  :الشافعي
 وركاهبم فإن أمكنتهم جنوة هلم ولركاهبم ساروا إليها وبنوا على ما مضى من صالهتم 
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قبل متكنهم وإن أمكنتهم جنوة ألبداهنم وال متكنهم لركاهبم كان هلم أن ميضوا ويصلوا صالة اخلوف   

م جنوة يلتقى من ورائها واديان فيقطعان الطريق كانت هذه وإن أمكنه :على وجوههم قال الشافعي
كال جنوة وكان هلم أن يصلوا صالة اخلوف يومئون عدوا وإمنا ال يكون ذلك هلم إذا كان هلم طريق 

وإن غشيهم حريق كان هذا هلم ما مل جيدوا جنوة من جبل يلوذون به يأمنون به  :يتنكب قال الشافعي
احلريق أو جيدون مالذا عن سنن احلريق فإذا وجدوا ذلك بنوا على صالهتم احلريق أو حتول ريح ترد 

وإن طلبه رجل  :مستقبلي القبلة باألرض ال جيزيهم غري ذلك فإن مل يفعلوا أعادوا الصالة قال الشافعي
صائل فهو مثل العدو والسبع وكذلك الفيل له أن يصلى يف هذا كله يوميء إمياء حىت يأمنه قال 

وكذلك إن طلبته حية أو عدو ما كان مما ينال منه قتال أو عقرا فله أن يصلى صالة شدة  :الشافعي
فإذا تفرق العدو ورجع بعض املسلمني إىل موضع فرأوا سوادا  :اخلوف يوميء أين توجه قال الشافعي

من سحاب أو غريه إبل أو مجاعة ناس ليس بعدو أو غبار وقرب منه حىت لو كان عدوا ناله سالحه 
ظن أن كل ما رأى من هذا عدوا فصلى صالة شدة اخلوف يومئون إمياء مث بان هلم أن مل يكن شيء ف

ولو صلى تلك الصالة مث مل يبني له شيء من عدو ومل  :منه عدوا أعادوا تلك الصالة قال الشافعي
وقبلها أهنا حق يدر أعدو هو أم ال أعاد تلك الصالة إمنا يكون له أن يصليها على رؤية يعلم بعد الصالة 

أو خرب وإن مل تكن رؤية يعلم أنه حق ألن اخلرب عيان كعلمه أنه حق فأما إذا شك فيعيد الصالة ألنه 
ولو جاء خرب عن عدو فصلي تلك الصالة مث ثبت عنده أن العدو قد كان  :على غري قال الشافعي

لك أن يطلبه وبينه وبني النجاة يطلبه ومل يقرب منه القرب الذي خياف رهقه منه كان عليه أن يعيد وكذ
منه واملصري إىل مجاعة ميتنع منه هبا أو مدينة ميتنع فيها الشيء القريب الذي حييط العلم أن العدو ال يناله 
على سرعة العدو وإبطاء املغلوب حىت يصري إىل النجاة وموضع االمتناع أو يكون خرجت إليه مجاعة 

نه وبينها حىت حييط العلم أن الطلب ال يدركه حىت يصري إىل تلك تلقاه معينة له على عدوه فقرب ما بي
 اجلماعة املمتنعة أو تصري إليه فمن صلى يف هذه احلال مومئا أعاده كله 
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قال الشافعي   وكذلك إن طلبه العدو وبينه وبني العدو أميال مل يكن له أن يصلى مومئا وكان عليه  :
كب فينجو وسواء كان العدو ينزل لصالة أو ال ينزل هلا قال الشافعيأن يصلى باألرض مث ير وإن  :

كان املسلمون هم الطالبني مل يكن هلم أن يصلوا ركبانا وال مشاة يومئون إمياء إال يف حال واحدة أن 
 يقل الطالبون عن املطلوبني وينقطع الطالوبن عن أصحاهبم فيخافون عودة املطلوبني عليهم فإذا كان هذا
هكذا كان هلم أن يصلوا يومئون إمياء ومل يكن هلم اإلمعان يف الطلب فكان عليهم العودة إىل أصحاهبم 
 :وموضع منعتهم ومل يكن هلم أن ينتقلوا بالطلب حىت يضطروا إىل أن يصلوا املكتوبة إمياء قال الشافعي

و فيكون عليهم أن يرجعوا وهلم أن ومثله أن يكثروا وميعنوا حىت يتوسطوا بالد العدو فيقلوا يف كثرة العد
يصلوا يف هذه احلال مومئني إذا خافوا عودة العدو إن نزلوا وال يكون هلم أن ميعنوا يف بالد العدو وال 

طلبه إذا كانوا يضطرون إىل أن يومئوا إمياء وهلم ذلك ما كانوا عند أنفسهم ال يضطرون إليه قال 
عليهم العدو من جهة توجهوا إليهم وهم يف صالهتم ال وإذا صلوا يومئون إمياء فعاد  :الشافعي

وال يقطع صالهتم توجههم إىل غري القبلة وال أن يترس  :يقطعوهنا وداروا معهم أين داروا قال الشافعي
أحدهم عن نفسه أو يضرب الضربة اخلفيفة أو رهقه عدو أو التقدم اخلفيف عليه برمح أو غريه فإن أعاد 

طع صالته وكان عليه إذا أمكنه أن يصلى غري مقاتل ومىت مل ميكنه ذلك صلى الضرب وأطال التقدم ق
 :وهو يقاتل وأعاد الصالة إذا أمكنه ذلك وال يدع الصالة يف حال ميكنه أن يصلى فيها قال الشافعي

وإن كان املسلمون مطلوبني متحيزين إىل فئة أو متحرفني لقتال صلوا يومئون ومل يعيدوا إذا قدروا على 
لصالة باألرض وإن كانوا مولني املشركني أدبارهم غري متحرفني لقتال أو متحيزين إىل فئة فصلوا ا

 :يومئون أعادوا ألنه حينئذ عاصون والرخصة عندنا ال تكون إال ملطيع فأما العاصي فال قال الشافعي
ه ليس للحاضر أن رمحه اهلل تعاىل واخلوف يف احلضر والسفر سواء فيما جيوز من الصالة وفيه إال أن

يقصر الصالة وصالة اخلوف يف السفر الذي ال تقصر فيه الصالة كهو يف احلضر وال تقصر باخلوف 
الصالة دون غاية تقصر إىل مثلها الصالة يف سفر ليس صاحبه خبائف قال وقد قيل إن النيب صلى اهلل 

 عليه وسلم قصر بذي قرد ولو ثبت هذا عندي لزعمت أن 
   
 

 298 :صفحة 



 
الرجل إذا مجع اخلوف وضربا يف األرض قريبا أو بعيدا قصر فإذا مل يثبت فال يقصر اخلائف إال أن   

وإذا أغار املسلمون يف بالد املشركني مل  :يسافر الذي إن سافره غري خائف قصر الصالة قال الشافعي
يه الصالة فإذا كانت نيته يقصروا إال أن ينووا من موضعهم الذي أغاروا منه اإلغارة على موضع تقصر إل

أن يغري إىل موضع تقصر فيه الصالة فإذا وجد مغارا دونه أغار عليه ورجع مل يقصر حىت يفرد النية 
وإذا فعل ما وصفت فبلغ  :وهكذا هو إذا غشيناقال الشافعي :لسفر تقصر فيه الصالة قال الشافعي

ن كانت نيته العودة إىل عسكره أو بلده وإن يف مغاره ما تقصر فيه الصالة كان له قصر الصالة راجعا إ
كان نيته مغارا حيث وجده فيما بينه وبني املوضع الذي يرجع إليه مل يقصر وكان كهو بادئا ال يقصر 
ولو بلغ يف مغاره موضعا تقصر فيه  :ألن نيته ليست قصد وجه واحد تقصر إليه الصالة قال الشافعي

عزم على الرجوع إىل عسكره كان له أن يقصر فإن سافر قليال الصالة من عسكره الذي يرجع إليه مث 
وقصر أو مل يقصر مث حدثت له نية يف أن يقصد مغار حيث وجده كان عليه أن يتم وال يكون القصر 
وإذا غزا اإلمام العدو فكان  :أبدا إال بأن يثبت سفره ينوي بلدا تقصر إىل مثله الصالة قال الشافعي

صالة أقام لقتال أو عسكر أو رد السرايا أو حلاجة أو عرجة يف صحراء أو إىل سفره مما تقصر فيه ال
مدينة أو يف مدينة من بالد العدو أو بالد اإلسالم وكل ذلك سواء فإن أمجع مقام أربع أمت وإن مل جيمع 

ر ما مقام أربع مل يتم فإن أجلأت به حرب أو مقام لغري ذلك فاستيقن مقام أربع أمت وإن مل يستيقن قص
بينه وبني مثاين عشرة ليلة فإن جاوز ذلك أمت فإذا شخص من موضعه قصر مث هكذا كلما أقام وسافر ال 
وإذا غزا أحد من موضع ال تقصر فيه الصالة أمت الصالة وإن كان اإلمام مقيما  :خيتلف قال الشافعي

دخل معه قبل أن يسلم  فصلى صالة اخلوف مبسافرين ومقيمني أمتوا معا وكذلك يتم من املسافرين من
من الصالة فإذا صلى صالة خوف فصلى الركعة األوىل وهو مسافر مبسافرين ومقيمني ثبت قائما يقرأ 
حىت يقضى املسافرون ركعة واملقيمون ثالثا مث ينصرفون وتأتى الطائفة األخرى ويصلى هلم الركعة اليت 

الثا ولو سلم ومل ينتظر اآلخرين أجزأته بقيت ويثبت جالسا حىت يقضى املسافرون ركعة واملقيمون ث
  صالته وأجزأهتم صالهتم إذا قصر وأكره ذلك له وصالة اخلوف

 ID ' '   ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه.  
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ما جاء يف اجلمعة والعيدين يف اخلوف    
قال الشافعي  معة وال العيد وال صالة اخلسوف إذا أمكنه أن رمحه اهلل تعاىل وال يدع اإلمام اجل :

يصليها وحيرس فيها ويصليها كما يصلى املكتوبات يف اخلوف وإذا كان شدة اخلوف صالها كما يصلى 
املكتوبات يف شدة اخلوف يوميء إمياء وال تكون اجلمعة إال بأن خيطب قبلها فإن مل يفعل صالها ظهرا 

خطب بعدمها فإن أعجل فترك اخلطبة مل تكن عليه إعادة وإن شغل  أربعا وإذا صلى العيدين أو اخلسوف
باحلرب أحببت أن يوكل من يصلى فإن مل يفعل حىت تزول الشمس يف العيدين مل يقض وإن مل يفعل 
حىت تنجلى الشمس والقمر يف الكسوف مل يقض وإن مل يفعل حىت يدخل وقت العصر يف اجلمعة مل 

شافعييقض وصلى الظهر أربعا قال ال وهذا إذا كان خائفا مبصر جتمع فيه الصالة مقيما كان أو  :
مسافرا غري أنه إذا كان مسافرا فلم يصل اجلمعة صلى الظهر ركعتني وأمت أهل املصر ألنفسهم قال 

وإذا أجدب وهو حمارب فال بأس أن يدع االستسقاء وإن كان يف عدد كثري ممتنع فال بأس  :الشافعي
االستسقاء صالة اخلوف يف املكتوبات وإن كانت شدة اخلوف مل يصل يف أن يستسقى ويصلى يف 

االستسقاء ألنه يصلح له تأخريه ويصلى يف العيدين واخلسوف ألنه ال يصلح له تأخريمها وإذا كان 
اخلوف خارجا من املصر يف صحراء تقصر فيها الصالة أو ال تقصر فال يصلون اجلمعة ويصلوهنا ظهرا 

على صالة العيدين وإن فعلوا مل أكرهه هلم وهلم أن يستسقوا وال أرخص هلم يف وكذلك ال أحضهم 
ترك صالة الكسوف وإمنا أمرهتم بصالة الكسوف ألنه يصليها السفر ومل أكره هلم صالة العيدين ألنه 

جيوز أن يصليها املنفرد وكذلك أيضا صالة االستسقاء فأما اجلمعة فال جتوز ألهنا إحالة مكتوبة إىل 
  مكتوبة إال يف مصر ومجاعة

 ID ' '   مع  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي
 سقوط املعدود أو 

  



ثبوت اهلاء يف     مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)
  

للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف   سقوط األيام وهو غريب  مع (ستة من شوال) :  
  

غري صحيح وال فصيح    انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .
  

ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع     
  

لذين ال يتقنون لفظ سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة ا    
  

احلديث   .  
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تقدمي اإلمام يف صالة اخلوف    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل وإذا أحدث اإلمام يف صالة اخلوف فهو كحدثه يف غري صالة اخلوف  :

وأحب إىل أن ال يستخلف أحدا فإن كان أحدث يف الركعة األوىل أو بعدما صالها وهو واقف يف 
اآلخر فقرأ ومل تدخل معه الطائفة الثانية قضت الطائفة األوىل ما عليهم من الصالة وأم الطائفة األخرى 
وإذا  :إمام منهم أو صلوا فرادى ولو قدم رجال فصلى هبم أجزأ عنهم إن شاء اهلل تعاىل قال الشافعي

ي قدم كما يقف اإلمام أحدث اإلمام وقد صلى ركعة وهو قائم يقرأ ينتظر فراغ اليت خلفه وقف الذ
وقرأ يف وقوفه فإذا فرغت الطائفة اليت خلفه ودخلت الطائفة اليت وراءه قرأ بأم القرآن وقدر سورة مث 

ركع هبم وكان يف صالهتم هلم كاإلمام األول ال خيالفه يف شيء إذا أدرك الركعة األوىل مع اإلمام 
كان اإلمام الذي قدمه احملدث مقيما والذي  وإن :وانتظرهم حىت يتشهدوا مث يسلم هبم قال الشافعي



قدم آخرا مسافرا فسواء وعليه صالة مقيم إذا دخل مع اإلمام يف الصالة قبل أن حيدث وإن كان اإلمام 
الذي قدمه مسافرا والرجل الذي قدمه مقيما وقد صلى احملدث ركعة فعلى املقدم أن يتقدم فيصلى ركعة 

املسافرين واملقيمني ركعتني ركعتني يتشهدونه ويسلمون ألهنم قد  مث يثبت جالسا ويصلى من خلفه من
صاروا إىل صالة مقيم فعليهم التمام مث تأتى الطائفة األخرى فيصلى هبم الركعتني اللتني بقيتا من صالته 
ويقومون فيقضون ألنفسهم ركعتني مث يسلم هبم وال جيزيهم غري ذلك ألن كال دخل مع إمام مقيم يف 

ل الشافعيصالته قا وإن كان الذي قدم اإلمام مل يدخل يف صالة اإلمام حىت أحدث اإلمام فقدمه  :
اإلمام فإن كان اإلمام احملدث مل يركع من الصالة ركعة وقد كرب املقدم معه قبل أن حيدث فله أن يتقدم 

كان مقيما صلى وعليه إذا تقدم أن يقرأ بأم القرآن وأن يزيد معها شيئا أحب إيل مث يصلى بالقوم فإن 
أربعا وإن كان مسافرا صلى ركعتني ألنه مبتديء الصالة هبم فسواء كان اإلمام الذي قدمه مقيما فعلى 

من أدرك معه الصالة قبل أن حيدث من املسافرين أن يصلوا أربعا وليس ذلك على من مل يدرك معه 
حال قال الشافعيالصالة قبل أن حيدث من السافرين فأما املقيمون فيصلون أربعا بكل  وإن كان  :

 اإلمام احملدث صلى ركعة من صالته مث قدم رجال مل يدرك معه من 
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الصالة شيئا فليس له أن يتقدم فإن تقدم فعليه استئناف الصالة وإن استأنفها فتبعه من خلف اإلمام ممن   
لها فعليهم معا اإلعادة ألن من أدرك أدرك صالة اإلمام قبل أن خيرج منها صلى معه الركعة أو مل يص

معه الركعة يزيد يف صالته عامدين غري ساهني وال ساه إمامه ومن صلى معه ممن مل يدرك الصالة مع 
وإن بىن هو على صالة اإلمام فصالته فاسدة ألنه ال  :اإلمام احملدث فصالته عنه جمزئة قال الشافعي

ديء لنفسه فيعمل عمل املبتديء وكذلك صالة من خلفه داخل مع اإلمام يف صالته فيتبعها وال مبت
وإن كان كرب مع اإلمام قبل أن حيدث  :كلهم فاسدة ألنه رجل عمد أن يقلب صالته قال الشافعي
اإلمام وقد صلى اإلمام ركعة بىن على صالة اإلمام كأنه اإلمام ال خيالفه إال فيما سأذكره إن شاء اهلل 

ة اإلمام وذلك أن يكون اإلمام أكمل ركعة وثبت قائما مث قدمه فيثبت تعاىل حىت يتشهد يف آخر صال



قائما حىت تقضى الطائفة األوىل وتسلم وتأتى الطائفة األخرى فيصلى هبم الركعة اليت بقيت على اإلمام 
وجيلس ويتشهد حىت تقضى الطائفة األخرى فإذا قضوا التشهد قدم رجال منهم فسلم هبم مث قام هو وبىن 

حىت تكمل صالته قال الشافعي لنفسه ولو مل يزد على أن يصلى ركعة مث جيلس للتشهد فيسلم وال  :
ولو  :ينتظر الطائفة حىت تقضي فيسلم هبا كرهت ذلك له وال تفسد صالته وال صالهتم قال الشافعي

م أن إماما ابتدأ صالة اخلوف مث أحدث فقدم رجال ممن خلفه فلم يقض من الصالة شيئا حىت حدث هل
أمن إما جلماعة كثرت وقل العدو وإما بتلف العدو أو غري ذلك من وجوه األمن صلى اإلمام املقدم 

صالة أمن مبن خلفه وجاءت الطائفة فصلت معهم ألن اخلوف قد ذهب فإن مل تفعل حىت صلى هبا إمام 
و كان خوف ول :غريه أو صلت فرادى وكانوا كقوم مل يصلوا مع اجلماعة األوىل لعذر قال الشافعي
يوم اجلمعة وكان حمروسا إذا خطب بطائفة وحضرت معه طائفة اخلطبة مث صلى بالطائفة اليت حضرت 

اخلطبة ركعة وثبت قائما فأمتوا ألنفسهم بقراءة جيهرون فيها مث وقفوا بإزاء العدو وجاءت الطائفة اليت مل 
وا ألنفسهم مث سلم هبم ولو تصل فصلت معه الركعة اليت بقيت عليه من اجلمعة وثبت جالسا فأمت

انصرفت الطائفة اليت حضرت اخلطبة حني فرغ من خطبته فحرسوا اإلمام وجاءت الطائفة اليت مل حتضر 
 فصل هبم مل جيزه أن يصليها هبم إال 
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ظهرا أربعا ألنه قد ذهب عنه من حضر اخلطبة فصار كإمام خطب وحده مث جاءته مجاعة قبل أن   
ى فصلى هبم قال الشافعييصل ولو كان بقى معه أربعون رجال ممن حضر اخلطببة فصلى هبم  :

وبالطائفة اليت حترسه ركعة وثبت قائما وأمتوا ألنفسهم مث جاءت الطائفة اليت كانت حاضرة خطبته مث مل 
تدخل يف صالته حىت حرست العدو فصلى هبم ركعة أجزأهتم صالته ألنه قد صلى بأربعني رجال 

ضروا اخلطبة وزادت مجاعة مل حيضروا اخلطبة قال الشافعيح ولو شغلوا بالعدو فلم حيضروا اخلطبة  :
ويدخل معه يف الصالة أربعون رجال مل يكن له أن يصلى صالة اجلمعة وكان عليه أن يصلى ظهرا أربعا 

لو مل ميكنه و :صالة اخلوف األوىل إن أمكنه أو صالته عند شدة اخلوف إن مل ميكنه قال الشافعي



صالة اجلمعة فصلى ظهرا أربعا مث حدثت للعدو حال أمكنه فيها أن يصلى اجلمعة مل جيب عليه وال على 
من صلى خلفه إعادة اجلمعة ووجب على من مل يصل معه إن كانوا أربعني أن يقدموا رجال فيصلى هبم 

شافعياجلمعة فإن مل يفعلوا وصلوا ظهرا كرهت هلم ذلك وأجزأت عنهم قال ال ولو أعاد هو ومن  :
معه صالة اجلمعة مع إمام غريه مل أكره ذلك وإن أعادها هو إماما ومن معه مأمومني مل أكره ذلك 

للمأمومني وكرهته لالمام وال إعادة على من صالها خلفه ممن صالها أو مل يصلها إذا صلى يف وقت 
  اجلمعة

 ID ' '   ط التاء من قوله تعاىلوذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقو يتربصن ) :
 بأنفسهن أربعة 

  
أشهر وعشرا   ) لتغليب الليايل على األيام    .انتهى .

  
هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة     
  

املعدود أو حذفته قال القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت     
  

تعاىل   (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) : وقال تعاىل   سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ويقولون ) :
  

مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم    ما يكون م ) :وقال تعاىل (
  

ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم     :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  

والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل   :  
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كتاب صالة العيدين    
ربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال اهلل تبارك وتعاىل يف سياق شهر رمضان ولتكملوا العدة ولتكربوا أخ 

اهلل على ما هداكم وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال تصوموا حىت تروه وال تفطروا حىت تروه 
اس شهر رمضان برؤية أو وإذا صام الن :يعين اهلالل فإن غم عليكم فأكملوا العدة الثني قال الشافعي
شاهدين عدلني على رؤية مث صاموا ثالثني يوما مث غم عليهم اهلالل أفطروا ومل يريدوا شهودا قال وإن 
صاموا تسعا وعشرين يوما مث غم عليهم مل يكن هلم أن يفطروا حىت يكملوا ثالثني أو يشهد شاهدان 

ان عدالن يف مجاعة الناس ومنفردين وال يقبل يقبل فيه شاهد :عدالن برؤيته ليلة ثالثني قال الشافعي
على الفطر أقل من شاهدين عدلني وال يف مقطع حق ألن اهلل تعاىل أمر بشاهدين وشرط العدل يف 

الشهود أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم بن حممد عن إسحق بن عبد اهلل عن عمر 
لفطر إال شاهدين قال الشافعيبن عبد العزيز أنه كان ال جييز يف ا فإن شهد شاهدان يف يوم ثالثني  :

أن اهلالل كان باألمس أفطر الناس أي ساعة عدل الشاهدان فإن عدال قبل الزوال صلى اإلمام بالناس 
صالة العيدين وإن مل يعدال حىت تزول الشمس مل يكن عليهم أن يصلوا يومهم بعد الزوال وال الغد ألنه 

ذا جاوزث ذلك الوقت مل يعمل يف غريه فإن قال قائل ومل ال يكون النهار وقتا له قيل عمل يف وقت فإ
له إن شاء اهلل تعاىل إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سن صالة العيد بعد طلوع الشمس وسن 

مواقيت الصلوات وكان فيما سن داللة على أنه إذا جاء وقت صالة مضى وقت اليت قبلها فلم جيز أن 
ون آخر وقتها إال إىل وقت الظهر ألهنا صالة جتمع فيها ولو ثبت أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يك

خرج بالناس من الغد إىل عيدهم قلنا به وقلنا أيضا فإن مل خيرج هبم من الغد خرج هبم من بعد الغد 
حوال كلها ولكنه ال وقلنا يصلى يف يومه بعد الزوال إذا جاز أن يزول فيه مث يصلى جاز يف هذه األ

يثبت عندنا واهلل تعاىل أعلم ولو شهد شاهدان أو أكثر فلم يعرفوا بعدل أو جرحوا فلهم أن يفطروا 
وأحب هلم أن يصلوا صالة العيد ألنفسهم مجاعة وفرادي مستترين وهنيتهم أن يصلوها ظاهرين وإمنا 

ر عليهم ويطمع أهل الفرقة يف فراق عوام أمرهتم أن يصلوا مستترين وهنيتهم أن يصلوها ظاهرين لئال ينك



املسلمني قال وهكذا لو شهد واحد فلم يعدل مل يسعه إال الفطر وخيفى فطره لئال يسيء أحد الظن به 
 ويصلى العيد لنفسه مث يشهد بعد إن شاء العيد مع 
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ال شهادة أقل من شاهدين عدلني اجلماعة فيكون نافلة خريا له وال يقبل فيه شهادة النساء العدول و  
وسواء كانا قرويني أو بدويني قال وإن غم عليهم فجاءهم شاهدان بأن بأن هالل شهر رمضان رئى 

عشية اجلمعة هنارا بعد الزوال أو قبله فهو هالل ليلة السبت ألن اهلالل يرى هنارا وهو حالل الليلة 
يته ليلة كذا فأما رؤيته بنهار فال يدل على أنه رئىي باألمس املستقبلة ال الليلة املاضية وال يقبل فيه إال رؤ

وإن غم عليهم فأكملوا العدة ثالثني مث ثبت عندهم بعد ما مضى النهار يف أول الليل أو آخره أهنم 
صاموا يوم الفطر إما بأن يكون قد رأوا هالل شهر رمضان رئى قبل رؤيتهم وإما أن يكون قد رأوا 

ني أفطروا من يومهم وخرجوا العيد من غدهم وهم خمالفون للذين علموا الفطر قبل هالل شوال ليلة ثالث
يكملوا الصوم ألن هؤالء مل يعلموه إال بعد إكماهلم الصوم فلم يكونوا مفطرين بشهادة أولئك علموه 

ل حدثين وهم يف الصوم فأفطروا بشهادة أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم بن حممد قا
عبد اهلل بن عطاء بن إبراهيم موىل صفية بنت عبد املطلب عن عروة بن الزبري عن عائشة عن النيب صلى 
فبهذا نأخذ وإمنا كلف  :اهلل عليه وسلم قال الفطر يوم تفطرون واألضحى يوم تضحون قال الشافعي

كان الشهود شهدوا لنا على ما العباد الظاهر ومل يظهر على ما وصفت أن الفطر إال يوم أفطرنا قال ولو 
يدل أن الفطر يوم اخلميس فلم يعدلوا أكملنا صومه فعدلوا ليلة اجلمعة أو يوم اجلمعة مل خنرج للعيد ألنا 

قد علمنا أن الفطر كان يوم اخلميس قبل يكمل صومه وإمنا وقفناه على تعديل البينة فلما عدلت كان 
عدلوا حىت حتل صالة العيد صليناها وإن عدلوا بعد ذلك مل الفطر يوم اخلميس بشهادهتم قال ولو مل ي

يضرنا قال وإذا عدلوا فإن كنا نقصنا من صوم شهر رمضان يوم بأنه خفى علينا أو صمنا يوم الفطر 
والعيد يوم الفطر نفسه والعيد الثاين يوم األضحى نفسه وذلك يوم عاشر  :قضينا يوما قال الشافعي

لذي يلى يوم عرفة قال والشهادة يف هالل ذي احلجة ليستدل على يوم عرفة من ذي احلجة وهو اليوم ا



ويوم العيد وأيام مىن كهي يف الفطر ال ختتلف يف شيء جيوز فيها ما جيوز فيها ويرد فيها ما يرد فيها 
وجيوز احلج إذا وقف بعرفة على الرؤية وإن علموا بعد الوقوف بعرفة أن يوم عرفة يوم النحر أخربنا 

ربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مسلم عن ابن جريج قال قلت لعطاء رجل حج فأخطأ الناس يوم ال
وأحسبه قال قال النيب صلى اهلل  :عرفة أجيزى عنه قال نعم إي لعمري إهنا لتجزى عنه قال الشافعي

 عليه وسلم فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم 
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ة يوم تعرفون تضحون أراه قال وعرف    

العبادة ليلة العيدين    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم بن حممد قال أخربنا ثور بن يزيد عن خالد بن  

 :معدان عن أيب الدرداء قال من قام ليلة العيد حمتسبا مل ميت قلبه حني متوت القلوب قال الشافعي
جاب يف مخس ليال يف ليلة اجلمعة وليلة األضحى وليلة الفطر وأول وبلغنا أنه كان يقال إن الدعاء يست

ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم بن حممد 
قال رأيت مشيخة من خيار أهل املدينة يظهرن على مسجد النيب صلى اهلل عليه وسلم ليلة العيد فيدعون 

هلل حىت متضي ساعة من الليل وبلغنا أن ابن عمر كان حيىي ليلة مجع وليلة مجع هي ليلة العيد ويذكرون ا
 وأنا أستحب كل ما حكيت يف هذه الليايل من غري أن يكون فرضا  :ألن صبيحتها النحر قال الشافعي

التكبري ليلة الفطر    
قال الشافعي  رمضان ولتكملوا العدة ولتكربوا اهلل على رمحه اهلل تعاىل قال اهلل تبارك وتعاىل يف شهر  :

ما هداكم قال فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن أن يقول لتكملوا العدة عدة صوم شهر 
 :رمضان وتكربو ا واهلل عند إكماله على ما هداكم وإكمال مغيب الشمس منآخر يوم قال الشافعي

ادى يف املسجد واألسواق والطرق واملنازل فإذا رأوا هالل شوال أحببت أن يكرب الناس مجاعة وفر
ومسافرين ومقيمني يف كل حال وأين كانوا وأن يظهروا التكبري ال يزالون يكربون حىت يغدوا إىل 



املصلى وبعد الغدو حىت خيرج اإلمام للصالة مث دعوا التكبري وكذلك أحب يف ليلة األضحى ملن مل حيج 
يع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم قال حدثين صاحل بن حممد فأما احلاج فذكره التلبية أخربنا الرب

ابن زائدة أنه مسع ابن املسيب وعروة بن الزبري وأبا سلمة وأبا بكر بن عبد الرمحن يكربون ليلة الفطر يف 
حممد املسجد جيهرون بالتكبري أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم قال حدثين صاحل بن 
بن زائدة عن عروة بن الزبري وأيب سلمة بن عبد الرمحن أهنما كانا جيهران بالتكبري حني يغدوان إىل 

املصلى أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم قال حدثين يزيد بن اهلاد أنه مسع نافع بن 
 جبري جيهر بالتكبري حني يغدو إىل املصلى يوم العيد 
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أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم بن حممد قال حدثين حممد بن عجالن عن نافع   
عن ابن عمر أنه كان إذا غدا إىل املصلى يوم العيد كرب فريفع صوته بالتكبري أخربنا الربيع قال أخربنا 

ابن عمر أنه كان يغدو إىل املصلى يوم الشافعي قال أخربنا إبراهيم قال حدثين عبيد اهلل عن نافع عن 
 الفطر إذا طلعت الشمس فيكرب حىت يأتى املصلى يوم العيد مث 

الغسل للعيدين    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن نافع عن عبد اهلل بن عمر أنه كان يغتسل يوم  

ا الشافعي قال أخربنا إبراهيم بن حممد قال أخربنا الفطر قبل أن يغدو إىل املصلى أخربنا الربيع قال أخربن
جعفر بن حممد عن أبيه أن عليا رضى اهلل عنه كان يغتسل يوم العيد ويوم اجلمعة ويوم عرفة وإذا أراد 

وأستحب هذا كله وليس من هذا شيء أوكد من غسل اجلمعة وإن توضأ  :أن حيرم قال الشافعي
 إذا صلى على طهارة قال وليس ألحد أن يتيمم يف املصر لعيد رجوت أن جيزئه ذلك إن شاء اهلل تعاىل

وال جنازة وإن خاف فوهتما وال له أن يكون فيهما إال طاهرا كطهارته للصالة املكتوبة ألن كال صالة 
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم قال أخربين يزيد بن أيب عبيد موىل مسلة عن سلمة 

ع أنه كان يغتسل يوم العيد أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم قال أخربنا بن األكو



صاحل بن حممد بن زائدة عن عروة بن الزبري قال السنة أن يغتسل يوم العيدين أخربنا الربيع قال أخربنا 
ين سنة قال الشافعيالشافعي قال أخربنا الثقة عن الزهري عن ابن املسيب أنه قال الغسل يف العيد : 

كان مذهب سعيد وعروة يف أن الغسل يف العيدين سنة أنه أحسن وأعرف وأنظف وأن قد فعله قوم 
صاحلون ال أنه حتم بأنه سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال 

عن سعيد ابن املسيب أنه كان يغتسل  أخربنا إبراهيم قال أخربين املطلب بن السائب عن ابن أيب وداعة
  يوم العيدين إذا غدا إىل املصلى

 ID ' '   (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  والقول جبواز حذف التاء يف مثل
 ذلك حيتاج إىل نقل 

  
وال يكاد يقدر عليه   .  
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وقت الغدو إىل العيدين    
الشافعي قال أخربنا إبراهيم قال حدثين أبو احلويرث أن النيب صلى اهلل عليه أخربنا الربيع قال أخربنا  

وسلم كتب إىل عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الغدو إىل األضحى وأخر الفطر وذكر الناس 
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربين الثقة أن احلسن قال كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يغدو 

لعيدين األضحى والفطر حني تطلع الشمس فيتتام طلوعها قال الشافعيإىل ا يغدو إىل األضحى قدر  :
ما يواىف املصلى حني تربز الشمس وهذا أعجل ما يقدر عليه ويؤخر الغدو إىل الفطر عن ذلك قليال غري 

ن الصبح كثري قال واإلمام يف ذلك يف غري حال الناس أما الناس فأحب أن يتقدموا حني ينصرفون م
ليأخذوا جمالسهم ولينتظروا الصالة فيكونوا يف أجرها إن شاء اهلل تعاىل ما داموا ينتظروهنا وأما اإلمام 
فإنه إذا غدا مل جيعل وجهه إال إىل املصلى فيصلى وقد غدا قوم حني صلوا الصبح وآخرون بعد ذلك 



بعد طلوع الشمس مل يعد وإن غدا اإلمام حني يصلى الصبح وصلى  :وكل ذلك حسن قال الشافعي
ولو صلى قبل الشمس أعاد ألنه صلى قبل وقت العيد أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا 

إبراهيم عن عبيداهلل عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغدو إىل املصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس أخربنا 
أخربنا عبد اهلل بن أيب بكر عن عمر بن عبد العزيز أنه الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم قال 

كتب إىل ابنه وهو عامل على املدينة إذا طلعت الشمس يوم العيد فاغد إىل املصلى وكل هذا واسع 
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم ابن حممد قال أخربين ابن نسطاس أنه رأى ابن 

عليه برنس أرجوان وعمامة سوداء غاديا يف املسجد إىل املصلى يوم العيد حني املسيب يف يوم األضحى و
صلى الصبح بعد ما طلعت الشمس أخربنا الربيع قال أخربنا قال أخربنا إبراهيم بن حممد قال أخربين ابن 

وكل  :حرملة أنه رأى سعيد بن املسيب يغدو إىل املصلى يوم العيد حني يصلى الصبح قال الشافعي
واسع إذا واىف الصالة وأحبه إىل أن يتمهل ليأخذ جملسا هذا   

 ID ' '   إمنا  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم
 حذفت اهلاء من ستة ألن 
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األكل قبل العيد يف يوم الفطر    
عد عن ابن شهاب عن ابن املسيب قال كان أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا ابراهيم بن س 

املسلمون يأكلون يف يوم الفطر قبل الصالة وال يفعلون ذلك يوم النحر أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي 
قال أخربنا مالك ابن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يأكل قبل الغدو يف يوم الفطر أخربنا 

أخربنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ابن املسيب قال كان الناس الربيع قال أخربنا الشافعي قال 
يؤمرون باألكل قبل الغدو يوم الفطر أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم عن هشام بن 
عروة عن أبيه أنه كان يأمر باألكل قبل اخلروج إىل املصلى يوم الفطر أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي 



ل أخربنا إبراهيم عن صفوان بن سليم أن النيب صلى اهلل قال الشافعيقا وحنن نأمر من أتى املصلى أن  :
يطعم ويشرب قبل أن يغدو إىل املصلى وإن مل يفعل أمرناه بذلك يف طريقه أو املصلى إن أمكنه وإن مل 

طعم يوم األضحى فال  يفعل ذلك فال شيء عليه ويكره له أن ال يفعل وال نأمره هبذا يوم األضحى وإن
  بأس عليه

 ID ' '    العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت
 بلفظ املذكر 

  
كقوله اهلل تعاىل    :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ومثانية أيام) :

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 
  

صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال     
  

يتوقف فيه إال جاهل غيب   .  
  

والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب     احلذف كما حكاه  -
  

ه والزخمشري فينبغي أن الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبوي    
  

يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم    جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :
  

سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب   .  
  

وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله     
  

لسكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيههاومعاضدة الفراء وابن ا    أنه ملا ثبت  :
  



جواز    سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :
  

عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها     
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الزينة للعيد    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهلل عليه  

وسلم كان يلبس برد حربة يف كل عيد أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم عن جعفر 
عيد أخربنا الربيع قال قل الشافعي وأحب أن يلبس قال كان الين صلى اهلل عليه وسلم يعتم يف كل 

الرجل أحسن ما جيد يف األعياد اجلمعة والعيدين وحمافل الناس ويتنظف ويتطيب إال أين أحب أن يكون 
يف االستسقاء خاصة نظيفا متبذال وأحب العمامة يف الربد واحلر لالمام وأحب للناس ما أحببت لالمام 

حسن ما يقدرون عليه إال أن استحبايب للعمائم هلم ليس كاستحباهبا لالمام من النظافة والتطيب ولبس أ
ومن شهد منهم هذه الصلوات طاهرا جتوز له الصالة والبسا مما جيوز به الصالة من رجل وامرأة أجزأه 

قال وأحب إذا حضر النساء األعياد والصلوات حيضرهنا نظيفات باملاء غري متطيبات وال يلبسن ثوب 
ال زينة وأن يلبسن ثبابا قصدة من البياض وغريه وأكره هلن الصبغ كلها فإهنا شبه الزينة والشهرة شهرة و

ويلبس الصبيان أحسن ما يقدرون عليه ذكورا أو إناثا ويلبسون احللي والصبغ  :أو مها قال الشافعي
حائض إال وإن حضرهتا امرأة حائض مل تصل ودعت ومل أكره هلا ذلك وأكره هلا أن حتضرها غري 

  طاهرة للصالة ألهنا ال تقدر على الطهارة وأكره حضورها إال طاهرة إذا كان املاء يطهرها
 ID ' '   سرت مخسا وأنت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك. 

 صمت  :أو
  



لة وجزء منها مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم اللي    
  

فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر     
  

على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  
  

ونقل أبو حيان أنه يقال    وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :
  

ا ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيم    
  

الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف     
  

ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه     
  

ثبتأفصح هذا إن      صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن :
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الزينة للعيد    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهلل عليه  

الشافعي قال أخربنا إبراهيم عن جعفر وسلم كان يلبس برد حربة يف كل عيد أخربنا الربيع قال أخربنا 
قال كان الين صلى اهلل عليه وسلم يعتم يف كل عيد أخربنا الربيع قال قل الشافعي وأحب أن يلبس 

الرجل أحسن ما جيد يف األعياد اجلمعة والعيدين وحمافل الناس ويتنظف ويتطيب إال أين أحب أن يكون 
امة يف الربد واحلر لالمام وأحب للناس ما أحببت لالمام يف االستسقاء خاصة نظيفا متبذال وأحب العم



من النظافة والتطيب ولبس أحسن ما يقدرون عليه إال أن استحبايب للعمائم هلم ليس كاستحباهبا لالمام 
ومن شهد منهم هذه الصلوات طاهرا جتوز له الصالة والبسا مما جيوز به الصالة من رجل وامرأة أجزأه 

النساء األعياد والصلوات حيضرهنا نظيفات باملاء غري متطيبات وال يلبسن ثوب قال وأحب إذا حضر 
شهرة وال زينة وأن يلبسن ثبابا قصدة من البياض وغريه وأكره هلن الصبغ كلها فإهنا شبه الزينة والشهرة 

بغ ويلبس الصبيان أحسن ما يقدرون عليه ذكورا أو إناثا ويلبسون احللي والص :أو مها قال الشافعي
وإن حضرهتا امرأة حائض مل تصل ودعت ومل أكره هلا ذلك وأكره هلا أن حتضرها غري حائض إال 

  طاهرة للصالة ألهنا ال تقدر على الطهارة وأكره حضورها إال طاهرة إذا كان املاء يطهرها
 ID ' '   سرت مخسا وأنت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك. 

 صمت  :أو
  

مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها     
  

فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر     
  

على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  
  

ونقل أبو حيان أنه يقال   وأنه فصيح صمت مخسة :  وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .
  

والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب     
  

الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف     
  

الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه  ورد يف احلديث وحكاه    
  

أفصح هذا إن ثبت    صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :
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الركوب إىل العيدين    
قال الشافعي   عليه وسلم يف عيد رمحه اهلل تعاىل بلغنا أن الزهري قال ما ركب رسول اهلل صلى اهلل :

وأحب أن ال يركب يف عيد وال جنازة إال أن يضعف من شهدها من  :وال جنازة قط قال الشافعي
رجل أو امرأة عن املشي فال بأس أن يركب وإن ركب لغري علة فال شيء عليه قال الربيع هذا عندنا 

 على الذهاب إىل العيد واجلنازة فأما الرجوع منهما فال بأس 
ن من طريق غري اليت غدا منها اإلتيا   

أخربنا الربيع قال قال الشافعي  وبلغنا أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يغدو من طريق  :
ويرجع من أخرى فأحب ذلك لالمام والعامة وإن غدوا ورجعوا من طريق واحدة فال شيء عليهم إن 

ربنا إبراهيم قال حدثين خالد بن رباح عن املطلب شاء اهلل تعاىل أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخ
بن عبد اهلل بن حنطب أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يغدو يوم العيد إىل املصلى من الطريق األعظم 
فإذا رجع رجع من الطريق األخرى على دار عمار بن ياسر أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا 

حدثين معاذ بن عبد الرمحن التيمي عن أبيه عن جده أنه رأى النيب صلى اهلل عليه إبراهيم بن حممد قال 
وسلم رجع من املصلى يوم عيد فسلك على التمارين من أسفل السوق حىت إذا كان عند مسجد 

 :األعرج الذي هو عند موضع الربكة اليت بالسوق قام فاستقبل فج أسلم فدعا مث انصرفقال الشافعي
اإلمام مثل هذا وأن يقف يف موضع فيدعو اهلل عز وجل مستقبل القبلة وإن مل يفعل فال  فأحب أن يصنع

  كفارة وال إعادة عليه
 ID ' '   ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه.  

  
وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي    مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :

  



 مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة) ثبوت اهلاء يف  
  

للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف    مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :
  

غري صحيح وال فصيح    انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .
  

د فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع ومجع فيه طرق احلديث الوار    
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اخلروج إىل األعياد    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل بلغنا أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان خيرج يف العيدين إىل  :

نه مل يبلغنا أن أحدا من السلف املصلى باملدينة وكذلك من كان بعده وعامة أهل البلدان إال أهل مكة فإ
وأحسب ذلك واهلل تعاىل أعلم ألن املسجد احلرام خري  :صلى هبم عيدا إال يف مسجدهم قال الشافعي
بقاع الدنيا فلم حيبوا أن يكون هلم صالة إال فيه ما أمكنهم قال وإمنا قلت هذا ألنه قد كان وليست هلم 

ومل أعلمهم صلوا عيد قط وال استسقاء إال فيه قال  هذه السعة يف أطراف البيوت مبكة سعة كبرية
فإن عمر بلد فكان مسجد أهله يسعهم يف األعياد مل أر أهنم خيرجون منه ون خرجوا فال  :الشافعي
بأس ولو أنه كان ال يسعهم فصلى هبم إمام فيه كرهت له ذلك وال إعادة عليهم قال وإذا كان العذر 

ى يف املساجد وال خيرج إىل صحراء أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي من املطر أو غريه أمرته بأن يصل
قال أخربنا إبراهيم قال حدثين جعفر بن حممد عن رجل أن أبان بن عثمان صلى بالناس يف مسجد النيب 
صلى اهلل عليه وسلم يوم الفطر يف يوم مطري مث قال لعبد اهلل بن عامر حدثهم فأخذ حيكي عن عمر بن 

قال عبد اهلل صلى عمر بن اخلطاب بالناس يف املسجد يف يوم مطري يف يوم الفطر أخربنا الربيع اخلطاب ف
قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم قال حدثين صاحل بن حممد بن زائدة أن عمر بن اخلطاب صلى 



M0 بالناس يف يوم مطري يف املسجد مسجد النيب صلى اهلل عليه وسلم عده أخربنا لالة قبل العيد وب
الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم عن عدى بن ثابت عن سعيد بن جرب عن ابن عباس رضي 
اهلل تعاىل عنهما قال صلى رسول اهلل يوم العيدين باملصلي ومل يصل قبلهما وال بعدمها شيئا مث انفتل إىل 

بالقرط وأشباهه أخربنا الربيع قال أخربنا  النساء فخطبهن قائما وأمر بالصدقة قال فجعل النساء يتصدقن
الشافعي قال أخربنا إبراهيم بن حممد قال حدثين عمرو بن أيب عمرو عن ابن عمر أنه غدا مع النيب صلى 

اهلل عليه وسلم يوم العيد إىل املصلى مث رجع إىل بيته مل يصل قبل العيد وال بعده أخربنا الربيع قال قال 
مام ملا جاء يف احلديث عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وملا وهكذا أحب لأل :الشافعي  
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أمرنا به أن يغدو من منزله قبل أن حتل صالة النافلة ونأمره إذا جاء املصلى أن يبدأ بصالة العيد ونأمره   
ة قبل اجلمعة وأما املأموم فمخالف لالمام ألنا نأمر املأموم بالنافل :إذا خطب أن ينصرف قال الشافعي
وبعدها ونأمر اإلمام أن يبدأ باخلطبة مث باجلمعة ال يتنفل وحنب له أن ينصرف حىت تكون نافلته يف بيته 

وأن املأموم خالف اإلمام قال وال أرى بأسا أن يتنفل املأموم قبل صالة العيد وبعدها يف بيته ويف املسجد 
لنافلة بأن تربز الشمس وقد تنفل قوم قبل صالة وطريقه واملصلي وحيث أمكنه التنفل إذا حلت صالة ا

العيد وبعدها وآخرون قبلها ومل يتنفلوا بعدها وآخرون بعدها ومل يتنفلوا قبلها وآخرون تركوا التنفل 
قبلها وبعدها وهذا كما يكون يف كل يوم يتنفلون وال يتنفلون ويتنفلون فيقلون ويكثرون ويتنفلون قبل 

وال يتنفلون بعدها ويدعون التنفل قبلها وبعدها ألن كل هذا مباح وكثرة  املكتوبات وبعدها وقبلها
الصلوات على كل حال أحب إلينا قال ومجيع النوافل يف البيت أحب إىل منها ظاهرا إال يف يوم اجلمعة 
أخربنا إبراهيم قال أخربين سعد بن إسحق عن عبد امللك بن كعب أن كعب بن عجرة  :قال الشافعي

لى قبل العيد وال بعده قال الشافعيمل يكن يص وروى هذا عن ابن مسعود أو أيب مسعود وحذيفة  :
وجابر وابن أيب أوىف وشريح وابن معقل وروى عن سهل ابن سعد وعن رافع بن خديج أهنما كان 
 يصليان قبل العيد وبعده أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم قال حدثين عبد اهلل بن



حممد بن عقيل عن حممد بن علي بن احلنفية عن أبيه قال كنا يف عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم يوم 
الفطر واألضحى ال نصلى يف املسجد حىت نأتى املصلى فإذا رجعنا مررنا باملسجد فصلينا فيه أخربنا 

 صلى اهلل عليه وسلم وال الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا الثقة عن الزهري أنه قال مل يؤذن للنيب
أليب بكر وال لعمر وال لعثمان يف العيدين حىت أحدث ذلك معاوية بالشام فأحدثه احلجاج باملدينة حني 
أمر عليها وقال الزهري وكان النيب صلى اهلل عليه وسلم يأمر يف العيدين املؤذن أن يقول الصالة جامعة 
 نعلمه أذن لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال للمكتوبة وال أذان إال للمكتوبة فإنا مل :قال الشافعي

وأحب أن يأمر اإلمام املؤذن أن يقول يف األعياد وما مجع الناس له من الصالة الصالة جامعة أو إن 
 الصالة وإن قال هلم إىل الصالة مل نكرهه وإن قال حي على الصالة فال بأس وإن 
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ذلك ألنه من كالم األذان وأحب أن يتوقى مجيع كالم األذان ولو أذن أو قام كنت أحب أن يتوقى   
 للعيد كرهته له وال إعادة عليه 

أن يبدأ بالصالة قبل اخلطبة    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان عن أيوب السختياين قال مسعت عطاء بن أيب رباح  

ى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه صلى قبل اخلطبة يوم العيد يقول مسعت ابن عباس يقول أشهد عل
مث خطب فرأى أنه مل يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة ومعه بالل قائل بثوبه 

هكذا فجعلت املرأة تلقى اخلرص والشيء أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم بن حممد 
و بكر بن عمر بن عبد العزيز عن سامل بن عبد اهلل عن ابن عمر أن اليب صلى اهلل عليه قال حدثين أب

وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون يف العيدين قبل اخلطبة أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا 
با بكر وعمر إبراهيم قال حدثين عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أن النيب صلى اهلل عليه وسلم وأ

وعثمان يصلون يف العيدين قبل اخلطبة أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم قال أخربنا 
حممد بن عجالن عن عياض بن عبد اهلل بن سعد بن أيب سرح أن أبا سعيد قال أرسل إيل مروان وإىل 



فقال يا أبا سعيد ترك الذي تعلم رجل قد مساه فمشى بنا حىت أتى املصلى فذهب ليصعد فجبذته إىل 
قال أبو سعيد فهتفت ثالث مرات فقلت واهلل ال تأتون إال شرا منه أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي 
قال أخربنا إبراهيم قال حدثين داود بن احلصني عن عبد اهلل بن يزيد اخلطمي أن النيب صلى اهلل عليه 

ون بالصالة قبل اخلطبة حىت قدم معاوية فقدم اخلطبة أخربنا وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يبتدئ
الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم قال حدثين زيد بن أسلم عن عياض بن عبد اهلل بن سعد 
أن أبا سعيد اخلدري قال كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يصلي يوم الفطر واألضحى قبل اخلطبة أخربنا 

ربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم عن وهب بن كيسان قال رأيت ابن الزبري يبدأ بالصالة الربيع قال أخ
 قبل اخلطبة مث قال كل سنن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد غريت حىت الصالة 
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قال الشافعي   ذلك فبهذا نأخذ وفيه دالئل منها أن ال بأس أن خيطب اإلمام قائما على األرض وك :
روى أبو سعيد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وال بأن أن خيطب اإلمام على راحلته أخربنا الربيع قال 

أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم قال حدثين هشام حسان عن ابن سريين أن النيب صلى اهلل عليه وسلم 
الشافعيكان خيطب على راحلته بعد ما ينصرف من الصالة يوم الفطر والنحر قال  وال بأس أن  :

خيطب على منرب فمعلوم عنه صلى اهلل عليه وسلم أنه خطب على املنرب يوم اجلمعة وقبل ذلك كان 
خيطب على رجليه قائما إىل جذع ومنها أن ال بأس أن خيطب الرجل الرجال وإن رأى أن النساء 

خفيفة يسمعوهنا وليس ومجاعة من الرجال مل يسمعوا خطبته مل أر بأسا أن يأتيهم فيخطب خطبة 
بواجب عليه ألنه مل يرو ذلك عن النيب صلى اهلل عليه وسلم إال مرة وقد خطب خطبا كثرية ويف ذلك 
داللة على أنه فعل وترك والترك أكثر قال وال خيطب اإلمام يف األعياد إال قائما ألن خطب النيب صلى 

ة جالسا كما جتوز الصالة جالسا من علة قال اهلل عليه وسلم كانت قائما إال ن تكون علة فتجوز اخلطب
ويبدأ يف األعياد بالصالة قبل اخلطبة وإن بدأ باخلطبة قبل الصالة رأيت أن يعيد اخلطبة بعد الصالة وإن 



مل يفعل مل يكن عليه إعادة صالة وال كفارة كما لو صلى ومل خيطب مل يكن عليه إعادة خطبة وال 
كما يصنع يف اجلمعة صالة وخيطب خطبتني بينهما جلوس   

 ID ' '    سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال
 يتقنون لفظ 

  
احلديث   .  
  

وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل    يتربصن بأنفسهن أربعة ) :
  

أشهر وعشرا   املتغليب الليايل على األي (   .انتهى .
  

هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة     
  

القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال     
  

تعاىل   ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) : ثة رابعهم كلبهم سيقولون ثال
 ويقولون 

  
مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم    ما يكون م ) :وقال تعاىل (

  
ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم     :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (

  
ر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذك (وكنتم أزواجا ثالثة)    
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التكبري يف صالة العيدين    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم قال حدثين جعفر بن حممد أن النيب صلى اهلل عليه  

وجهروا بالقراءة  وسلم وأبا بكر وعمر كربوا يف العيدين واالستسقاء سبعا ومخسا وصلوا قبل اخلطبة
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي رضي اهلل تعاىل عنه أنه 

كرب يف العيدين واالستسقاء سبعا ومخسا وجهر بالقراءة أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا 
ربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن إبراهيم قال حدثين إسحق بن عبد اهلل عن عثمان أخ

نافع موىل ابن عمر قال شهدت الفطر واألضحى مع أيب هريرة فكرب يف الركعة األوىل سبع تكبريات قبل 
وإذا ابتدأ اإلمام صالة العيدين كرب  :القراءة ويف اآلخرة مخس تكبريات قبل القراءة قال الشافعي

تح كما يفتتح يف املكتوبة فقال وجهت وجهي وما بعدها مث كرب سبعا ليس للدخول يف الصالة مث افت
فيها تكبرية االفتتاح مث قرأ وركع وسجد فإذا قام يف الثانية قام بتكبرية القيام مث كرب مخسا سوى تكبرية 

واألحاديث كلها تدل  :القيام مث قرأ وركع وسجد كما وصفت روى عن ابن عباس قال الشافعي
م يشبهون أن يكونوا إمنا حكوا من تكبرية ما أدخل يف صالة العيدين من التكبري مما ليس يف عليه ألهن

الصالة غريه وكما مل يدخلوا التكبرية اليت قام هبا يف الركعة الثانية مع اخلمس كذلك يشبه أن يكونوا مل 
ألنه مل يدخل يف الصالة  يدخلوا تكبرية االفتتاح يف األوىل مع السبع بل هو أوىل أن ال يدخل مع السبع

وإذا افتتح  :إال هبا مث يقول وجهت وجهي ولو ترك التكبري اليت قوم هبا مل تفسد صالته قال الشافعي
الصالة مث بدأ بالتكبرية األويل من السبعة بعد افتتاح الصالة فكربها مث وقف بني األوىل والثانية قدر قراءة 

وجل ويكربه وحيمده مث صنع هذا بني كل تكبريتني من السبع  آية ال طويلة وال قصرية فيهلل اهلل عز
واخلمس مث يقرأ بعد بأم القرآن وسورة وإن أتبع بعض التكبري بعضا ومل يفصل بينه بذكر كرهت ذلك 

له وال إعادة عليه وال سجود للسهو عليه قال فإن نسى التكبري أو بعضه حىت يفتتح القراءة فقطع القراءة 
 القراءة مل تفسد صالته وال آمره إذا افتتح القراءة أن يقطعها وال إذا فرغ منها أن يكرب وكرب مث عاد إىل

 وآمره أن يكرب يف الثانية تكبريها ال 
   
 



 316 :صفحة 
 

يزيد عليه ألنه ذكر يف موضع إذا مضى املوضع مل يكن على تاركه قضاؤه يف غريه كما ال آمره أن   
راكعا أو ساجدا قال ولو ترك التكبريات السبع واخلمس عامدا أو ناسيا مل يسبح قائما إذا ترك التسبيح 

يكن عليه إعادة وال سجود سهو عليه ألنه ذكر ال يفسد تركه الصالة وأنه ليس عمال يوجب سجود 
السهو قال وإن ترك التكبري مث ذكره فكرب أحببت أن يعود لقراءة ثانية وإن مل يفعل مل جيب عليه أن 

تفسد صالته قال فإن نقص مما أمرته به من التكبري شيئا كرهته له وال إعادة وال سجود سهو يعود ومل 
عليه إال أن يذكر التكبري قبل أن يقرأ فيكرب ما ترك منه قال وإن زاد على ما أمرته به من التكبري شيئا 

ن يضع كال موضعه كرهته له وال إعادة وال سجود للسهو عليه ألنه ذكر ال يفسد الصالة وإن أحببت أ
وإن استيقن أنه كرب يف األوىل سبعا أو أكثر أو أقل وشك هل نوى بواحدة منهن  :قال الشافعي

تكبرية االفتتاح مل جتزه صالته وكان عليه حني شك أن يبتديء فينوي تكبرية االفتتاح مكانه مث يبتديء 
ن ابتدأ الصالة يف تلك احلال قال االفتتاح والتكبري والقراءة وال جيزئه حىت يكون يف حاله تلك كم

وإن استيقن أنه كرب سبعا أو أكثر أو أقل وأنه نوى بواحدة منهن تكبرية االفتتاح ال يدري  :الشافعي
أهي األوىل أو الثانية أو اآلخرة من تكبريه افتتح تلك اصالة بقول وجهت وجهي وما بعدها ألنه 

سبعا بعد االفتتاح مث القراءة وإن استيقن أنه قد كرب  مستيقن ألنه قد كرب لالفتتاح مث ابتدأ تكبريه
لالفتتاح بني ظهراين تكبريه مث كرب بعد االفتتاح ال يدري أواحدة أو أكثر بىن على ما استيقن من التكبري 

بعد االفتتاح حىت يكمل سبعا قال وإن كرب الفتتاح الصالة مث ترك االستفتاح حىت كرب للعيد مث ذكر 
يكن عليه أن يستفتح فإن فعل أحببت أن يعيد تكبريه للعيد سبعا حىت تكون كل واحدة االستفتاح مل 

  منهن بعد االستفتاح فإن مل يفعل فال إعادة وال سجود للسهو عليه
 ID ' '    والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك

  :قوله تعاىل
  

  ( وقهم يومئذ مثانيةوحيمل عرش ربك ف  والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (
  



وال يكاد يقدر عليه   .  
  

وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم    إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :
  

لفظ املذكر العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت ب    
  

كقوله اهلل تعاىل    :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ومثانية أيام) :
  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 

  
   
 

 317 :صفحة 
 
   

رفع اليدين يف تكبري العيدين    
قال الشافعي  ديه حني افتتح الصالة وحني أراد رمحه اهلل تعاىل رفع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ي :

أن يركع وحني رفع رأسه من الركوع ومل يرفع يف السجود فلما رفع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف 
كل ذكر تكبريه وقول مسع اهلل ملن محده وكان حني يذكر اهلل جل وعز رافعا يديه قائما أو رافعا إىل 

ع املكرب يف العيدين يديه عند كل تكبرية كان قائما فيها قيام من غري سجود فلم جيز إال أن يقال يرف
تكبرية االفتتاح والسبع بعدها واخلمس يف الثانية وويرفع يديه عند قوله مسع اهلل ملن محده ألنه املوضع 
الذي رفع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيه يديه من الصالة فإن ترك ذلك كله عامدا أو ساهيا أو 

له وال إعادة للتكبري عليه وال سجود للسهو قال وكذلك يرفع يديه إذا كرب على  بعضه كرهت ذلك
اجلنازة عند كل تكبرية وإذا كرب لسجدة سجدها شكرا أو سجدة لسجود القرآن كان قائما أو قاعدا 
ألنه مبتديء بتكبري فهو يف موضع القيام وكذلك إن صلى قاعدا يف شيء من هذه الصلوات يرفع يديه 

يف موضع قيام وكذلك صالة النافلة وكل صالة صالها قائما أو قاعدا ألنه كل يف موضع قيام ألنه   

القراءة يف العيدين    



أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك بن أنس عن ضمرة بن سعيد املازين عن أبيه عن  
ما كان يقرأ به رسول اهلل صلى اهلل عليه عبيداهلل ابن عبد اهلل أن عمر بن اخلطاب سأل أبا واقد الليثي 

وسلم يف األضحى والفطر فقال كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقرأ ب ق والقرآن اجمليد و اقتربت 
فأحب أن يقرأ يف العيدين يف الركعة األوىل ب ق ويف الركعة  :الساعة وانشق القمر قال الشافعي

يقرأ يف االستسقاء وإن قرأ يف الركعة الثانية من االستقساء إنا الثانية ب قتربت الساعة وكذلك أحب أن 
أرسلنا نوحا أحببت ذلك قال وإذا قرأ بأم القرآن يف كل ركعة مما وصفت أجزأه ما قرأه به معها أو 

اقتصر عليها أجزأته إن شاء اهلل تعاىل من غريها وال جيزيه غريها منها قال وجيهر بالقراءة يف صالة 
الستسقاء وإن خافت هبا كرهت ذلك له وال إعادة عليه وكذلك إذا جهر فيما خيافت فيه العيدين وا

  كرهت له وال إعادة عليه
 ID ' '    صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن

 العرب وال 
  

يتوقف فيه إال جاهل غيب   .  
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قراءة يف صالة العيدين العمل بعد ال   

قال الشافعي  رمحه اله تعاىل والركوع والسجود والتشهد يف صالة العيدين كهو يف سائر الصلوات  :
ال خيتلف وال قنوت يف صالة العيدين وال االستسقاء وإن قنت عند نازلة مل أكره وإن قنت عند غري 

 نازلة كرهت له 
اخلطبة على العصا    



قال الشافعي  هلل تعاىل وبلغنا أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان إذا خطب اعتمد على رمحه ا :
عصا وقد قيل خطب معتمد على عنزة وعلى قوس وكل ذلك اعتماد أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي 

قال أخربنا إبراهيم عن ليث عن عطاء أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان إذا خطب يعتمد على 
مادا قال الشافعيعنزته اعت وأحب لكل من خطب أي خطبة كانت أن يعتمد على شيء وإن ترك  :

االعتماد أحببت له أن يسكن يديه ومجيع بدنه وال يعبث بيديه إما أن يضع اليمين على اليسرى وإما أن 
يسكنهما وإن مل يضع إحدامها على األخرى وترك ما أحببت له كله أو عبث هبما أو وضع اليسرى 

ليمىن كرهته له وال إعادة عليهعلى ا   

 ID ' '    احلذف  -والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب
 كما حكاه 

  
الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن     
  

يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم   الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  جواز :  
  

سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب   .  
  

وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله     
  

ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها    أنه ملا ثبت  :
  

جواز   سا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت سرت مخ :  
  

عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها     
  

هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك    صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :
  



إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها مخسا     
  

فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر     
  

على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  
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الفصل بني اخلطبتني    
نا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم بن حممد قال حدثين عبد الرمحن بن حممد بن عبد أخرب 

عبد اهلل عن إبراهيم بن عبد اهلل عن عبيداهلل بن عبد اهلل بن عتبة قال السنة أن خيطب اإلمام يف العيدين 
ة الكسوف وخطبة احلج وكذلك خطبة االستسقاء وخطب :خطبتني يفصل بينهما جبلوس قال الشافعي

وكل خطبة مجاعة قال ويبدأ اإلمام يف هذا كله إذا ظهر على املنرب فيسلم ويرد الناس عليه فإن هذا 
يروى عاليا مث جيلس على املنرب حني يطلع عليه جلسة خفيفة كجلوس اإلمام يوم اجلمعة لألذان مث يقوم 

مثلها مث يقوم فيخطب مث ينزل قال  فيخطب مث جيلس بعد اخلطبة األوىل جلسة أخف من هذه أو
فاخلطب كلها سواء فيما وصفت ويف أن ال يدع الصالة على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بأيب وأمي 
هو أو كالمه وآخره قال وخيطب اإلمام على منرب وعلى بناء وتراب مرتفع وعلى األرض وعلى راحلته 
اجلمعة خطبة واحدة وترك اخلطبة أو شيئا مما  وإن خطب يف غري يوم :كل ذلك واسع قال الشافعي
أمرته به فيها فال إعادة عليه وقد أساء وخطبة اجلمعة ختالف هذا فإن تركها صلى ظهرا أربعا ألهنا إمنا 

  جعلت مجعة باخلطبة فإذا مل تكن صليت ظهرا وكل ما سوى اجلمعة ال حييل فرضا إيل غريه
 ID ' '   مت مخسة وأنه فصيحص :ونقل أبو حيان أنه يقال وهذا إن صح ال  .

 يعارض قول سيبويه 
  



والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب     
  

الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف     
  

ث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه ورد يف احلدي    
  

أفصح هذا إن ثبت    صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :
  

ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه   .  
  

وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي   )سقوط اهلاء يف  : لست من شوا  مع سقوط املعدود أو  (
  

ثبوت اهلاء يف     مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)
  

للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف    مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :
  

غري صحيح وال فصيح   ت من شوال انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بس .  
  

ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع     
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التكبري يف اخلطبة يف العيدين    



أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم بن حممد عن عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهلل عن  
عبد اهلل عن عبيداهلل بن عبد اهلل بن عتبة قال السنة يف التكبري يوم األضحى والفطر على املنرب  إبراهيم بن

قبل اخلطبة أن يبتديء اإلمام قبل أن خيطب وهو قائم على املنرب بتسع تكبريات تترى ال يفصل بينها 
ات تترى ال يفصل بينها بكالم مث خيطب مث جيلس جلسة مث يقوم يف اخلطبة الثانية فيفتتحها بسبع تكبري

بكالم مث خيطب أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم قال أخربين إمساعيل بن أمية أنه 
وبقول عبيداهلل بن عبد اهلل  :مسع أن التكبري يف األوىل من اخلطبتني تسع ويف اآلخرة سبع قال الشافعي

يكرب تسع تكبريات تترى ال كالم بينهن فإذا قام ليخطب نقول فنأمر اإلمام إذا قام خيطب األوىل أن 
اخلطبة الثانية أن يكرب سبع تكبريات تتري ال يفصل بينهن بكالم يقول اهلل أكرب اهلل أكرب حىت يوىف سبعا 
فإن أدخل بني التكربتني احلمد والتهليل كان حسنا وال ينقص من عدد التكبري شيئا ويفصل بني خطبتيه 

شافعيبتكبري قال ال أخربين الثقة من أهل املدينة أنه أثبت له كتاب عن أيب هريرة فيه تكبري اإلمام يف  :
اخلطبة األوىل يوم الفطر ويوم األضحى إحدى أو ثالثا ومخسني تكبرية يف فصول اخلطبة بني ظهراين 
ع عمر ابن أخربين من أثق به من أهل العلم من أهل املدينة قال أخربين من مس :الكالم قال الشافعي

عبد العزيز وهو خليفة يوم فطر فظهر على املنرب فسلم مث جلس قم قال إن شعار هذا اليوم التكبري 
والتحميد مث كرب مرارا اهلل أكرب اهلل أكرب وهلل احلمد مث تشهد للخطبة مث فصل بني التشهد بتكبرية قال 

مرته به كرهته له وال إعادةوإن ترك التكبري أو التسليم على املنرب أو بعض ما أ :الشافعي   

 ID ' '    سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين
 ال يتقنون لفظ 

  
احلديث   .  
  

وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل    يتربصن بأنفسهن أربعة ) :
  

أشهر وعشرا   لى األياملتغليب الليايل ع (   .انتهى .
  

هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة     
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استماع اخلطبة يف العيدين    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل وأحب ملن حضر خطبة عيد أو استسقاء أو حج أو كسوف أن ينصت  :

أن ال ينصرف أحد حىت يستمع اخلطبة فإن تكلم أو ترك االستماع أو انصرف كرهت ويستمع وأحب 
ذلك له وال إعادة عليه وال كفارة وليس هذا كخطبة يوم يوم اجلمعة ألن صالة يوم اجلمعة فرض قال 

وكذلك أحب للمساكني إن حضرو أن يستمعوا اخلطبة ويكفوا عن املسألة حىت يفرغ اإلمام من اخلطبة 
ا إبراهيم بن حممد قال حدثين يزيد بن عبد اهلل ابن اهلاد أن عمر بن عبد العزيز كان يترك املساكني أخربن

يطوفون يسألون الناس يف املصلى يف خطبته األوىل يوم األضحى والفطر وإذا خطب خطبته اآلخرة أمر 
شيد عليهم فيها إال ترك وسواء األوىل واألخرة أكره هلم املسألة فإن فعلوا  :هبم فأجلسواقال الشافعي

 الفضل يف االستماع 
اجتماع العيدين    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم بن حممد قال أخربنا إبراهيم بن عقبة عن عمر بن  

عبد العزيز قال اجتمع عيدان على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال من أخربنا الربيع قال 
شافعي قال أخربنا مالك عن ابن شهاب عن أيب عبيد موىل أبن أزهر قال شهدت العيد مع أخربنا ال

عثمان بن عفان فجاء فصلى مث انصرف فخطب فقال إنه قي اجتمع لكم يف يومكم هذا عيدان فمن 
أحب من أهل اعالية أن ينتظر اجلمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فلريجع فقد أذنت له قال 

ا كان يوم الفطر يوم اجلمعة صلى اإلمام العيد حني حتل الصالة مث أذن ملن حضره من وإذ :الشافعي
غري أهل املصر يف أن ينصرفوا إن شاءوا إىل أهليهم وال يعودون إىل اجلمعة واالختيار هلم أن يقيموا حىت 

هلل تعاىل قال جيمعوا أو يعودوا بعد انصرافهم إن قدروا حىت جيمعوا وإن مل يفعلوا فال حرج إن شاء ا
وال جيوز هذا ألحد من أهل املصر أن يدعوا أن جيمعوا إال من عذر جيوز هلم به ترك اجلمعة  :الشافعي



وهكذا إن كان يوم األضحى ال خيتلف إذا كان ببلد جيمع فيه  :وإن كان يوم عيد قال الشافعي
ليست مبصر اجلمعة ويصلى العيد وال يصلى أهل مىن صالة األضحى وال اجلمعة ألهنا   
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قال الشافعي   وإن كسفت الشمس يوم مجعة ووافق ذلك يوم الفطر بدأ بصالة العيد مث صلى  :
الكسوف إن مل تنجل الشمس قبل أن يدخل يف الصالة قال وإذا كسفت الشمس واإلمام يف صالة العيد 

ا خطبتني جيمع الكالم أو بعده قبل أن خيطب صلى صالة الكسوف مث خطب للعيد والكسوف مع
للكسوف وللعيد فيهما وإن كان تكلم لصالة العيد مث كسفت الشمس خفف اخلطبتني معا ونزل فصلى 

الكسوف مث خطب للكسوف مث أذن ملن أهله يف غري املصر باالنصراف كما وصفت وال جيوز هذا 
سوف وجدب فأراد أن ألحد من أهل املصر قدر على شهود اجلمعة فإن وافق هذا يوم فطر ومجعة وك

يستسقى أخر صالة االستسقاء إىل الغد أو بعده واستسقى يف خطبته مث خرج فصلى االستسقاء مث 
خطب قال أبو يعقوب يبدأ بالكسوف مث بالعيد ما مل تزل الشمس مث باجلمعة إذا زالت الشمس ألن 
يوم اجلمعة إال على وال أحب ان يستسقى يف  :لكل هذا وقتا وليس لالستسقاء وقت قال الشافعي

املنرب ألن اجلمعة أوجب من االستسقاء واالستسقاء مينع من بعد منزله قليال من اجلمعة أو يشق عليه قال 
وإن اتفق العيد والكسوف يف ساعة صلى الكسوف قبل العيد ألن وقت اليد إىل الزوال ووقت 

لى الشمس صلى الكسوف الكسوف ذهاب الكسوف فإن بدأ بالعيد ففرغ من الصالة قبل أن تنج
وخطب هلما معا وإن فرغ من الصالة وقد جتلت الشمس خطب للعيد وإن شاء ذكر فيه الكسوف قال 

رمحه اهلل تعاىل وال أرخص ألحد يف ترك حضور العيدين ممن تلزمه اجلمعة وأحب إىل أن  :الشافعي
 بيتها والعبد يف مكانه ألنه ليس يصلي العيدان والكسوف بالبادية اليت ال مجعة فيها وتصليها املرأة يف

بإحالة فرض وال أحب ألحد تركها قال ومن صالها صالها كصالة اإلمام بتكبريه وعدده قال 
وسواء يف ذلك الرجال والنساء ومن فاتته صالة العيد مع اإلمام ووجد اإلمام خيطب جلس  :الشافعي

يقه كما يصليها اإلمام بكمال التكبري والقراءة فإذا فرغ االمام صلى صالة العيد يف مكانه أو بيته أو طر



وإ ترك صالة العيدين من فاتته أو تركها من ال جتب عليه اجلمعة كرهت ذلك له قال وال قضاء عليه 
وال بأس إن صلى قوم مسافرون صالة عيد أو كسوف أو  :وكذلك صالة الكسوف قال الشافعي

 مجعة فيها وأن يصلوها يف مساجد اجلماعة يف املصر وال خيطبهم واحد منهم يف السفر ويف القرية اليت ال
 أحب أن 
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خيطبهم أحد يف املصر إذا كان فيه إمام خوف الفرقة قال وإذا شهد النساء اجلمعة والعيدين وشهدها   
ب العبيد واملسافرون فهم كاألحرار املقيمني من الرجال وجيزيء كال فيها ما جيزيء كال قال وأح

شهود النساء العجائز وغري ذوات اهليئة الصالة واألعياد وأنا لشهودهن األعياد أشد استحبابا مىن 
 لشهودهن غريها من الصلوات املكتوبات قال وإذا أراد الرجل العيد فواىف 

التكبري يف العيدين    
قال الشافعي  ر فرادى ومجاعة يف رمحه اهلل تعاىل يكرب الناس يف الفطر حني تغيب الشمس ليلة الفط :

كل حال حىت خيرج اإلمام لصالة العيد مث يقطعون التكبري قال وأحب أن يكون اإلمام يكرب خلف صالة 
املغرب والعشاء والصبح وبني ذلك وغاديا حىت ينتهي إىل املصلى مث يقطع التكبري وإمنا أحببت ذلك 

قال ويكرب احلاج خلف صالة الظهر من  لالمام أنه كالناس فيما أحب هلم وإن تركه اإلمام كرب الناس
يوم النحر إىل أن يصلوا الصبح من آخر أيام التشريق مث يقطعون التكبري إذا كربوا خلف صالة الصبح 
من آخر أيام التشريق ويكرب إمامهم خلف الصلوات فيكربون معا ومتفرقني ليال وهنارا ويف كل هذه 

بية وهي ال تقطع إال بعد الصبح من يوم النحر والصالة مبتدأ األحوال ألن يف احلج ذكرين جيهر هبما التل
التكبري وال صالة بعد رمي اجلمرة يوم النحر قبل الظهر مث ال صالة ب مىن بعد الصبح من آخر أيام مىن 

قال ويكرب الناس يف اآلفاق واحلضر والسفر كذلك ومن حيضر منهم اجلماعة ومل حيضرها واحلائض 
يء يف الساعات من الليل والنهار ويكرب اإلمام ومن خلفه خلف الصلوات ثالث واجلنب وغري املتوض

تكبريات وأكثر وإن ترك ذلك اإلمام كرب من خلفه ويكرب أهل اآلفاق كما يكرب أهل مىن وال خيالفوهنم 



لى يف ذلك إال يف أن يتقدموهم بالتكبري فلو ابتدءوا بالتكبري خلف صالة املغرب من ليلة النحر قياسا ع
أمر اهلل يف الفطر من شهر رمضان بالتكبري مع إكمال العدة وأهنم ليسوا حمرمني يلبون فيكتفون بالتلبية 
من التكبري مل أكره ذلك وقد مسعت من يستحب هذا وإن مل يكربوا وأخروا ذلك حىت يكربوا بتكبري 

التكبري خلف صالة  أهل مىن فال بأس إن شاء اهلل تعاىل وقد روى عن بعض السلف أنه كان يبتدي
ويكرب اإلمام خلف الصلوات ما مل يقم  :الصبح من يوم عرفة وأسأل اهلل تعاىل التوفيق قال الشافعي

من جملسه فإذا قام من جملسه مل يكن عليه أن يعود إىل جملسه فيكرب وأحب أن يكرب ماشيا كما هو أو يف 
 بتكبريه وال يدعونه إن ترك التكبري وإن قطع جملس إن صار إىل غري جملسه قال وال يدع من خلفه التكبري

 حبديث وكان يف 
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جملسه فليس عليه أن يكرب من ساعته وأستحب له ذلك فإذا سها مل يكرب حىت يسلم من سجديت   
السهو قال وإذا فات رجال معه شيء من الصالة فكرب اإلمام قام الذي فاته بعض الصالة يقضى ما عليه 

ان عليه سهو سجد له فإذا سلم كرب ويكرب خلف النوافل وخلف الفرائض وعلى كل حال فإن ك  

كيف التكبري    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل والتكبري كما كرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف الصالة اهلل أكرب  :

زاد تكبريا فحسن وإن زاد فقال اهلل فيبدأ اإلمام فيقول اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل أكرب حىت يقوهلا ثالثا وإن 
أكرب كبريا واحلمد هلل كثريا وسبحان اهلل بكرة وأصيال اهلل أكرب وال نعبد إال اهلل خملصني له الدين ولو 
كره الكافرون ال إله إال اهلل وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده ال إله إال اهلل واهلل 

كر اهلل أحببته غري أين أحب أن يبدأ بثالث تكبريا نسقا وإن اقتصر أكرب فحسن وما زاد مع هذا من ذ
 على واحدة أجزأته وإن بدأ بشيء من الذكر قبل التكبري أو مل يأت بالتكبري فال كفارة عليه 

كتاب صالة الكسوف    



لنهار أخربنا الربيع بن سليمان قال أخربنا الشافعي قال قال اهلل تبارك وتعاىل ومن آياته الليل وا 
والشمس والقمر ال تسجدوا للشمس وال للقمر واسجدوا هلل الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن 

استكربوا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم ال يسأمون وقال اهلل تبارك وتعاىل إن يف خلق 
ينفع الناس إىل قوله يعقلون السموات واألرض واختالف الليل والنهار والفلك اليت جتري يف البحر مبا 

فذكر اهلل عز وجل اآليات ومل يذكر معها سجودا إال  :مع ما ذكر من اآليات يف كتابه قال الشافعي
مع الشمس والقمر وأمر بأن ال يسجد هلما وأمر بأن يسجد له فاحتمل أمره أن يسجد له عند ذكر 

ر واحتمل أن يكون إمنا هنى عن السجود الشمس والقمر بأن يأمر بالصالة عند حادث يف الشمس والقم
هلما كما هنى عن عبادة ما سواه فدلت سنة رسول اهلل عليه وسلم على أن يصلي هلل عند كسوف 

الشمس والقمر فأشبه ذلك معنيني أحدمها أن يصلي عند كسوفهما ال خيتلفان يف ذلك وأن ال يؤمر عند 
مها ألن اهلل تبارك وتعاىل مل يذكر يف شيء من اآليات كل آية كانت يف غريمها بالصالة كما أمر هبا عند

 صالة والصالة يف كل حال طاعة هلل تبارك وتعاىل وغبطه ملن صالها 
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قال الشافعي   فيصلى عند كسوف الشمس والقمر صالة مجاعة وال يفعل ذلك يف شيء من اآليات  :
أخربنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد  غريمها أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال

اهلل بن عباس قال كسفت الشمس على عهد رسول اهلل ص فصلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
والناس معه فقام قياما طويال قال حنوا من قراءة سورة البقرة قال مث ركع ركوعا طويال مث رفع فقام قياما 

ول مث ركع ركوعا طويال وهو دون الركوع األول مث رفع مث سجد مث قام طويال وهو دون القيام األ
قياما طويال وهو دون القيام األول مث ركع ركوعا طويال وهو دون الركوع األول مث قام قياما طويال 
وهو دون القيام األول مث ركع ركوعا طويال وهو دون الركوع األول مث سجد مث انصرف وقد جتلت 

الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتم ذلك الشمس فقال إن 
فاذكروا اهلل قالوا يا رسول اهلل رأيناك قد تناولت يف مقامك هذا شيئا مث رأيناك كأنك تكعكعت فقال 



و أريت إن رأيت أو أريت اجلنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته ألكلتم منه ما بيقت الدنيا ورأيت أ
النار فلم أر كاليوم منظرا ورأيت أكثر أهلها النساء فقالوا مل يا رسول اهلل قال بكفرهن قيل أيكفرن باهلل 
قال يكفرن العشرية ويكفرن اإلحسان لو أحسنت إىل إحداهن الدهر مث رأت منك شيئا قالت ما رأيت 
اهلل عليه وسلم بعد الصالة دليل فذكر ابن عباس ما قال رسول اهلل صلى  :منك خريا قط قال الشافعي

على أنه خطب بعدها وكان يف ذلك دليل على أنه فرق بني اخلطبة للسنة واخلطبة للفرض فقدم خطبة 
اجلمعة ألهنا مكتوبة قبل الصالة وأخر خطبة الكسوف ألهنا ليست من الصلوات اخلمس وكذلك صنع 

كون يف صالة االستسقاء وذكر أنه أمر يف يف العيدين ألهنما ليستا من الصلوات وهكذا ينبغي أن ت
كسوف الشمس والقمر بالفزع إىل ذكر اهلل وكان ذكر اهلل عز وجل الذي فزع إليه رسول اهلل صلى 
 :اهلل عليه وسلم مث التذكري فوافق ذلك قول اهلل عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم قال الشافعي

 عليه وسلم كفاية من أن رسول اهلل صلى اهلل عليه فكان يف قول ابن عباس عن رسول اهلل صلى اهلل
وسلم قد أمر يف خسوف القمر مبا أمر به يف كسوف الشمس والذي أمر به يف كسوف الشمس فعله 

أخربنا سفيان عن إمسعيل بن أيب خالد  :من الصالة والذكر مث ذكر سفيان ما يوافق هذا قال الشافعي
 عن قيس بن أيب حازم عن أيب مسعود 
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األنصاري قال انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال رسول   
اهلل صلى اهلل عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا 
ر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف فأم :رأيتم ذلك فأفزعوا إىل ذكر اهلل وإىل الصالة قال الشافعي

أخربنا إبراهيم عن عبد اهلل بن أيب بكر ابن حممد  :هذا احلديث أيضا فيهما معا بالصالة قال الشافعي
بن عمرو بن حزم عن احلسن عن ابن عباس إن القمر انكسف وابن عباس بالبصرة فخرج ابن عباس 

نا فقال إمنا صليت كما رأيت رسول اهلل صلى فصلى بنا ركعتني يف كل ركعة ركعتان مث ركب فخطب
اهلل عليه وسلم يصلى قال وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته 



أخربنا مالك عن حيىي بن سعيد عن  :فإذا رأيتم شيئا منها كاسفا فليكن فزعكم إىل اهلل قال الشافعي
 عليه وسلم إن الشمس كسفت فصلى رسول اهلل صلى اهلل عليه عمرة عن عائشة عن النيب صلى اهلل

أخربنا مالك عن هشام عن أبيه  :وسلم فوصفت صالته ركعتني يف كل ركعة ركعتان قال الشافعي
أخربنا إبراهيم بن حممد قال حدثين أبو  :عن عائشة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثله قال الشافعي

أيب موسى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثله قال الشافعي سهيل نافع عن أيب قالبة عن وروى عن  :
ابن عباس أنه قال قمت إىل جنب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل صالة كسوف الشمس فما مسعت 

  منه حرفا ويف قوله بقدر سورة البقرة دليل على أنه مل يسمع ما قرأ به ألنه لو مسعه مل يقدر بغريه
 ID ' '   لقاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو ا

 حذفته قال 
  

تعاىل   سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :
 ويقولون 

  
مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم   ) :وقال تعاىل ( م ما يكون   

  
ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم     :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (

  
 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  

  
كذلك قوله تعاىلوالثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك و   :  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
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وقت كسوف الشمس    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل فمىت كسفت الشمس نصف النهار أو بعد العصر أو قبل ذلك صلى  :

ن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر بالصالة لكسوف الشمس فال وقت اإلمام بالناس صالة الكسوف أل
حيرم فيه صالة أمر هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كما ال حيرم يف وقت الصالة الفائتة وال الصالة 

على اجلنازة وال الصالة للطواف وال الصالة يؤكدها املرء على نفسه بأن يلزمها فيشتغل عنها أو ينساها 
وإن كسفت الشمس يف وقت صالة بدأ بالصالة لكسوف الشمس وقدر املصلى أن خيرج من صالة قال 

وإن كسفت  :كسوف الشمس ويصلى املكتوبة مث خيطب لكسوف الشمس بعد املكتوبة قال الشافعي
الشمس يف وقت اجلمعة بدأ بصالة كسوف الشمس وخفف فيها فقرأ يف كل واحدة من الركعتني 

بأم القرآن وسورة قل هو اهلل أحد وما أشببها مث خطب يف اجلمعة وذكر الكسوف يف  اللتني يف الركعة
خطبة اجلمعة ومجع فيها الكالم يف اخلطبة يف الكسوف واجلمعة ونوى هبا اجلمعة مث صلى اجلمعة قال 

وإن كان أخر اجلمعة حىت يرى أنه صلى صالة الكسوف كأخف ما تكون صالته مل يدرك أن خيطب 
ىت يدخل وقت العصر بدأ باجلمعة فإن فرغ منها والشمس كاسفة صلى صالة الكسوف وإن وجيمع ح

فرغ منها وقد جتلت الشمس فتتام جتليها حىت تعود كما كانت قبل الكسوف مل يصل الكسوف ومل 
يقض ألنه عمل يف وقت فإذا ذهب الوقت مل يعمل قال وهكذا يصنع يف مكتوبة اجتمعت والكسوف 

دأ باملكتوبة وإن مل خيف الفوت بدأ بصالة الكسوف مث املكتوبة ألنه ال وقت يف اخلطبة فخيف فوهتا يب
قال وإن اجتمع كسوف وعيد واستسقاء وجنازة بدأ بالصالة على اجلنازة وإن مل يكن حضر اإلمام أمر 

ستسقاء من يقوم بأمرها وبدأ بالكسوف فإن فرغت اجلنازة صلى عليها أو تركها مث صلى العيد وأخر اال
إىل يوم غري اليوم الذي هو فيه قال وإن خاف فوت العيد صلى وخفف مث خرج من صالته إىل صالة 

الكسوف مث خطب للعيد والكسوف وال يضره أن خيطب بعد الزوال هلما ألنه ليس كخطبة اجلمعة قال 
تفوته صالة وإن كان الكسوف مبكة عند رواح اإلمام إىل الصالة ب مىن صلوا الكسوف وإن خاف أن 

الظهر ب مىن صالها مبكة قال وإن كان الكسوف بعرفة عند الزوال قدم صالة الكسوف مث صلي 



الظهر والعصر فإن خاف فوهتما بدأ هبما مث صلى الكسوف ومل يدعه للموقف وخفف صالة الكسوف 
 واخلطبة قال وهكذا يصنع يف خسوف القمر 

   
 

 328 :صفحة 
 

العصر وهو باملوقف صلى الكسوف مث خطب على بعريه ودعا وإن قال وإن كسفت الشمس بعد   
خسف القمر قبل الفجر باملزدلفة أو بعده صلى الكسوف وخطب ولو حبسه ذلك إىل طلوع الشمس 

إذا اجتمع أمران خياف أبدا فوت أحدمها  :وخيفف لئال حيبسه إىل طلوع الشمس إن قدر قال الشافعي
اف فوته مث رجع إىل الذي ال خياف فوته قال وإن خسف القمر وال خياف فوت اآلخر بدأ بالذي خي

وقت صالة القيام بدأ بصالة اخلسوف وكذلك يبدأ به قبل الوتر وركعيت الفجر ألنه صالة مجاعة الوتر 
وركعتا الفجر صالة انفراد فيبدأ به قبلهما ولو فاتا قال وإذا كسفت الشمس ومل يصلوا حىت تغيب 

يصلوا لكسوف الشمس وكذلك لو خسف القمر فلم يصلوا حىت جتلى أو طلع كاسفة أو متجلية مل 
الشمس مل يصلوا وإن صلوا الصبح وقد غاب القمر خاسفا صلوا خلسوف القمر بعد الصبح ما مل تطلع 
الشمس وخيففون الصالة خلسوف القمر يف هذه احلال حىت خيرجوا منها قبل طلوع الشمس فإن افتتحوا 

وقبل الشمس فلم يفرغوا منها حىت تطلع الشمس أمتوها قال الشافعي الصالة بعد الصبح وخيطب  :
بعد جتلى الشمس ألن اخلطبة تكون بعد جتلى الشمس والقمر وإذا كسفت الشمس مث حدث خوف 
صلى اإلمام صالة اخلسوف صالة خوف كما يصلى املكتوبة صالة خوف ال خيتلف ذلك وكذلك 

وف إمياء حيث توجه راكبا وماشيا فإن أمكنه اخلطبة والصالة يصلى صالة اخلسوف وصالة شدة اخل
تكلم وإن مل ميكنه فال يضره قال وإن كسفت الشمس يف حضر فغشى أهل البلد عدو مضوا إىل العدو 
فإن أمكنهم يف صالة الكسوف ما ميكنهم يف املكتوبة صلوها صالة خوف وإن مل ميكنهم ذلك صلوها 

لوبني ال خيتلف قال الشافعيصالة شدة اخلوف طالبني ومط ومىت غفل عن صالة الكسوف حىت  :
جتلى الشمس مل يكن عليهم صالهتا وال قضاؤها قال فإن غفلوا عنها حىت تنكسف كلها مث ينجلى 
بعضها صلوا صالة كسوف متمكنني إذا مل يكونوا خائفني وال متفاوتني وإن اجنلت مل خيرجوا من 



سفة حيت تعود حباهلا قبل أن تكسف قال وإن انكسفت فجللها الصالة حىت يفرغوا منها وهي كا
سحاب أو غبار أو حائل ما كان فظنوا أهنا جتلت صلوا صالة الكسوف إذا علموا أهنا قد كسفت فهي 

على الكسوف حىت يستيقنوا بتجليها ولو جتلى بعضها فرأوه صافيا مل يدعوا الصالة ألهنم مستيقنون 
املغيب منها أم مل ينجل وقد يكون الكسوف يف بعضها دون بعض بالكسوف وال يدرون اجنلى 

 وتنكسف كلها 
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فيتجلى بعضها دون بعض حىت يتجلى الباقي بعده قال الشافعي   ولو طلعت يف طخاف أو غيانة أو  :
لكسوف غمامة فتومهوها كاسفة مل يصلوها حىت يستيقنوا كسوفها قال وإذا توجه اإلمام ليصلى صالة ا

فلم يكرب حىت تنجلي الشمس مل يكن عليه أن يصلى الكسوف وإن كرب مث جتلت الشمس أمت صالة 
الكسوف بكماهلا قال وإن صلى صالة الكسوف فأكملها مث انصرف والشمس كاسفة يزيد كسوفها أو 

وف إال ال يزيد مل يعد الصالة وخطب الناس ألنا ال حنفظ أن النيب صلى اهلل عليه وسلم صلى يف كس
ركعتني وصالة خسوف القمر كصالة كسوف الشمس ال خيتلفان يف شيء إال أن اإلمام ال جيهر 
بالقراءة يف صالة كسوف الشمس ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل جيهر فيها كما جيهر يف صالة 

وقد سن النيب  األعياد وأهنا من من صالة النهار وجيهر بالقراءة يف صالة اخلسوف ألهنا من صالة الليل
رمحه اهلل تعاىل وخيطب اإلمام يف  :صلى اهلل عليه وسلم اجلهر بالقراءة يف صالة الليل قال الشافعي

صالة الكسوف هنارا خطبتني جيلس يف األوىل حني يصعد املنرب مث يقوم فإذا فرغ من اخلطبة األوىل جلس 
كاخلطب يبدأ حبمد اهلل والصالة على  وجيعلها :مث يقوم فيخطب الثانية فإذا فرغ نزل قال الشافعي

رسوله صلى اهلل عليه وسلم وحض الناس على اخلري وأمرهم بالتوبة والتقرب إىل اهلل عز وجل وخيطب 
يف موضع مصاله ويصلى يف املسجد حيث يصلى اجلمعة ال حيث يصلى األعياد وإن ترك ذلك وصلى 

بعرفة خطب راكبا وفصل بني اخلطبتني بسكتة يف غريه أجزأه إن شاء اهلل تعاىل فإن كان باملوقف 
كالسكتة إذا خطب على منربه وأحب اىل أن يسمع اإلمام يف اخلطبة يف الكسوف والعيدين واالستسقاء 



وينصت هلا وإن انصرف رجل قبل أن يسمع هلا أو تكلم كرهت ذلك له وال إعادة عليه وإن ترك اإلمام 
ذلك له وال إعادة عليه قال الشافعي اخلطبة أو خطب على غري ما أمر به كرهت وأحب للقوم  :

بالبادية والسفر وحيث ال جيمع فيه الصالة أن خيطب هبم أحدهم ويذكرهم إذا صلوا الكسوف قال وال 
  أحب ذلك للنساء يف البيوت ألنه ليس من سنة النساء أن خيطنب إذا مل يكن مع رجال

 ID ' '   وال يكاد يقدر عليه.  
  

نووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلموقال ال    إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :
  

العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر     
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األذان للكسوف    
قال الشافعي  ال لصالة غري مكتوبة وإن أمر اإلمام من رمحه اهلل تعاىل وال أذان لكسوف وال لعيد و :

يصيح الصالة جامعة أحببت ذلك له فإن الزهري يقول كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يأمر املؤذن يف 
 صالة العيدين أن يقول الصالة جامعة 

قدر صالة الكسوف    
قال الشافعي  يفتتح كما يفتتح رمحه اهلل تعاىل وأحب أن يقوم اإلمام يف صالة الكسوف فيكرب مث  :

املكتوبة مث يقرأ يف القيام األول بعد االفتتاح بسورة البقرة إن كان حيفظها أو قدرها من القرآن إن كان 
ال حيفظها مث ركع فيطيل وجيعل ركوعه قدر مائة آية من سورة البقرة مث يرفع ويقول مسع اهلل ملن محده 

ية من البقرة مث يركع بقدر ثلثي ركوعه األول مث يرفع ربنا ولك احلمد مث يقرأ بأم القرآن وقدر مائيت آ
ويسجد مث يقوم يف الركعة الثانية فيقرأ بأم القرآن وقدر مائة ومخسني آية من البقرة مث يركع بقدر سبعني 



آية من البقرة مث يرفع فيقرأ بأم القرآن وقدر مائة آية من البقرة مث يركع بقدر قراءة مخسني آية من البقرة 
رفع ويسجد قال الشافعيمث ي وإن جاوز هذا يف بعض وقصر عنه يف بعض أو جاوزه يف كل أو قصر  :

عنه يف كل إذا قرأ أم القرآن يف مبتدأ الركعة وعند رفعه رأسه من الركعة قبل الركعة الثانية يف كل 
يام الثاين وإن ترك أم القرآن يف ركعة من صالة الكسوف يف القيام األول أو الق :ركعة قال الشافعي

مل يعتد بتلك الركعة وصلى ركعة أخرى وسجد سجديت السهو كما إذا ترك أم القرآن يف ركعة واحدة 
من صالة املكتوبة مل يعتد هبا كأنه قرأ بأم القرآن عند افتتاح الصالة مث ركع فرفع فلم يقرأ بأم القرآن 

ن حىت يسجد ألغى السجود وعاد إىل حىت رفع مث يعود ألم القرآن فيقرؤها مث ركع وإن ترك أم القرآ
القيام حىت يركع بعد أم القرآن قال وال جيزيء أن يؤم يف صالة الكسوف إال من جيزيء أن يؤم يف 
الصالة املكتوبة فإن أم أمى قراء مل جتزيء صالهتم عنهم وإن قرءوا معه إذا كانوا يأمتون به قال وإن 

جتزيء عنهم أعادوا بإمام ما كانت الشمس كاسفة وإن أمهم قاريء أجزأت صالته عنهم وإذا قلت ال 
جتلت مل يعيدوا وإن امتنعوا كلهم من اإلعادة إال واحدا أمرت الواحد أن يعيد فإن كان معه غريه 

  أمرهتما أن جيمعا
 ID ' '   فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات  (ومثانية أيام) :كقوله اهلل تعاىل

قولاهلاء وحذفها فت   .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :
  

صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال     
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صالة املنفردين يف صالة الكسوف    

قال الشافعي  عن عمرو أو رمحه اهلل تعاىل أخربنا إبراهيم بن حممد قال حدثين عبد اهلل بن أيب بكر  :
صفوان ابن عبد اهلل بن صفوان قال رأيت ابن عباس صلى على ظهر زمزم لكسوف الشمس ركعتني يف 



وال أحسب ابن عباس صلى صالة الكسوف إال أن الوايل تركها  :كل ركعة ركعتني قال الشافعي
و امتنع من لعل الشمس تكون كاسفة بعد العصر فلم يصل فصلى ابن عباس أو لعل الواىل كان غائبا أ

الصالة قال فهكذا أحب لكل من كان حاضرا إماما أن يصلى إذا ترك اإلمام صالة الكسوف أن يصلى 
عالنية إن مل خيف وسرا إن خاف الوايل يف أي ساعة كسفت الشمس وأحسب من روى عنه أن 

فيذهب  الشمس كسفت بعد العصر وهو مبكة تركها يف زمان بين أمية اتقاء هلم فأما أيوب بن موسى
إىل أن ال صالة بعد العصر لطواف وال غريه والسنة تدل على ما وصفت من أن يصلى بعد العصر 

لطواف والصالة املؤكدة تنسى ويشتغل عنها وال جيوز ترك صالة الكسوف عندي ملسافر وال مقيم وال 
اما ويصليها كما ألحد جاز له أن يصلى حبال فيصليها كل من وصفت بإمام تقدمه ومنفردا إن مل جيد إم

وصفت صالة اإلمام ركعتني يف كل ركعة ركعتني وكذلك خسوف القمر قال وإن خطب الرجل 
الذي وصفت فدكرهم مل أكره قال وإن كسفت الشمس ورجل مع نساء فيهن ذوات حمرم منه صلى 

فإن كن  هبن وإن مل يكن فيهن ذوات حمرم منه كرهت ذلك له وإن صلى هبن فال بأس إن شاء اهلل تعاىل
الاليت يصلني نساء فليس من شأن النساء اخلطبة ولكن لو ذكرهتن إحداهن كان حسنا قال وإذا صلى 

الرجل وحده صالة الكسوف مث أدركها مع اإلمام صالها كما يصنع يف املكتوبة وكذلك املرأة فال 
وف مع اإلمام بل أحبها أكره ملن ال هيئة هلا بارعة من النساء وال للعجوز وال للصبية شهود صالة الكس

  هلن وأحب إىل لذوات اهليئة أن يصلينها يف بيوهتن
 ID ' '   يتوقف فيه إال جاهل غيب.  

  
والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب     احلذف كما حكاه  -

  
خمشري فينبغي أن الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والز    
  

يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم    جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :
  

سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب   .  
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الصالة يف غري كسوف الشمس والقمر    
قال الشافعي  زلزلة وال ظلمة وال لصواعق وال ريح وال غري رمحه اهلل تعاىل وال آمر بصالة مجاعة يف  :

 ذلك من اآليات وآمر بالصالة منفردين كما يصلون منفردين سائر الصلوات 
كتاب االستسقاء    
  

مىت يستسقى اإلمام    
  

وهل يسأل االمام رفع املطر إذا خاف ضرره    
رجل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك بن أنس قال جاء  

وسلم فقال يا رسول اهلل هلكت املواشي وتقطعت السبل فادغ اهلل فدعا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
فمطرنا من مجعة اىل مجعة قال فجاء رجل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال يا رسول اهلل هتدمت 

ام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال اللهم على رءوس البيوت وتقطعت السبيل وهلكت املواشي فق
فإذا  :اجلبال واآلكام وبطون األودية ومنابت الشجر فاجنابت عن املدينة اجنياب الثوب قال الشافعي
كان جدب أو قلة ماء يف هنر أو عني أو بئر يف حاضر أو باد من املسلمني مل أحب لالمام أن يتخلف 

اء وإن ختلف عن ذلك مل تكن عليه كفارة وال قضاء وقد أساء يف ختلفه عنه عن أن يعمل عمل االستسق
وترك سنة فيه وإن مل تكن واجبة وموضع فضل فإن قال قائل فكيف ال يكون واجبا عليه أن يعمل عمل 

االستسقاء من صالة وخطبة قيل ال فرض من الصالة إال مخس صلوات ويف احلديث عن رسول اهلل 
لم ما يدل على أن جدبا كان ومل يعمل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف أوله عمل صلى اهلل عليه وس

االستسقاء وقد عمله بعد مدة منه فاستسقى وبذلك قلت ال يدع اإلمام االستسقاء وإن مل يفعل اإلمام 
سقاء مل أر للناس ترك االستسقاء ألن املواشي ال هتلك إال وقد تقدمها جدب دائم وأما الدعاء باالست



فمما ال أحب تركه إذا كان اجلدب وإن مل يكن مث صالة وال خطبة وإن استسقى فلم متطر الناس 
أحببت أن يعود مث يعود حىت ميطروا وليس استحبايب لعودته الثانية بعد األويل وال الثالثة بعد الثانية 

األوىل فرض وأن رسول اهلل  كاستحبايب لألوىل وإمنا أجزت له العود بعد األوىل أن الصالة واجلماعة يف
صلى اهلل عليه وسلم إذا استسقى سقى أوال فإذا سقوا أوال مل يعد اإلمام أخربنا الربيع قال أخربنا 

 الشافعي قال أخربين من ال أهتم عن سليمان بن عبد اهلل بن عومير 
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لت أصاب الناس سنة شديدة على عهد األسلمي عن عروة بن الزبري عن عائشة رضي اهلل تعاىل عنها قا  
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فمر هبم يهودي فقال أما واهلل لو شاء صاحبكم ملطرمت ما شئتم ولكنه ال 

حيب ذلك فأخرب الناس رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بقول اليهودي قال أو قد قال ذلك فقالوا نعم 
 ألرى السحابة خارجة من العني فأكرهها موعدكم يوم كذا قال إين ألتنصر بالسنة على أهل جند وإين

أستسقى لكم فلما كان ذلك اليوم غدا الناس فما تفرق الناس حىت مطروا ما شاءوا فما أقلعت السماء 
مجعة وإذا خاف الناس غرقا من سيل أو هنر دعوا اهلل بكف الضرر عنهم كما دعا النيب صلى اهلل عليه 

بيوت أن هتدمت وكذلك يدعو بكف الضرر من املطر عن املنازل وأن جيعل وسلم بكف الضرر عن ال
حيث ينفع وال يضر البيوت من الشجر واجلبال والصحارى إذا دعا بكف الضرر ومل آمر بصالة مجاعة 

وأمرت اإلمام والعام يدعون يف خطبة اجلمعة وبعد الصلوات ويدعو يف كل نازلة نزلت بأحد من 
ناحية خمصبة وأخرى جمدبة فحسن أن يستسقى إمام الناحية املخصبة ألهل الناحية املسلمني وإذا كانت 

اجملدبة وجلماعة املسلمني ويسأل اهلل الزيادة ملن أخصب من استسقائه ملن أجدب فإن ما عند اهلل واسع 
 وال أحضه على االستسقاء ملن ليس بني ظهرانيه كما أحضه على االستسقاء ملن هو بني ظهرانيه ممن

قاربه ويكتب إىل الذي يقوم بامر اجملدبني أن يستسقى هلم أو أقرب األئمة هبم فإن مل يفعل أحببت أن 
  يستسقى هلم رجل من بني ظهرانيهم



 ID ' '    وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث
 مبثله 

  
وكل منهم إمام وتوجيهها ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي    أنه ملا ثبت  :

  
جواز    سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :

  
عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها     
  

كقولك هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها    صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :
  

مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها     
  

فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر     
  

ليومعلى إرادة ما يتبعها وهو ا   .  
  

ونقل أبو حيان أنه يقال    وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :
  

والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب     
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من يستسقى بصالة    



قال الشافعي  ل إمام صلى اجلمعة وصلى العيدين استسقى وصلى اخلسوف وال رمحه اهلل تعاىل وك :
يصلى اجلمعة إال حيث جتب ألهنا ظهر فإذا صليت مجعة قصرت منها ركعتان وجيوز أن يستسقى 

وأستحب أن يصلى العيدين واخلسوف حيث ال جيمع من بادية وقرية صغرية ويفعله مسافرون يف البدو 
سنة ونافلة خري وال أحب تركه حبال وإن كان أمري به  ألهنا ليست بإحالة شيء من فرض وهي

واستحبابيه حيث ال جيمع ليس هو كاستحبابيه حيث جيمع وليس كأمري به من جيمع من األئمة 
والناس وإمنا أمرت به كما وصفت ألهنا سنة ومل ينه عنه أحد يلزم أمره وإذا استسقى اجلماعة بالبادية 

صالة أو خطبة وإذا خلت األمصار من الوالة قدموا أحدهم للجمعة  فعلوا ما يفعلون يف األمصار من
والعيدين واخلسوف واالستسقاء كما قد قدم الناس أبا بكر وعبد الرمحن بن عوف للصالة املكتوبة 

ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصلح بني بين عمرو بن عوف وعبد الرمحن يف غزوة تبوك ورسول اهلل 
م قد ذهب حلاجته مث غبط رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الناس مبا صنعوا من تقدمي صلى اهلل عليه وسل

عبد الرمحن بن عوف فإذا أجاز هذا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف املكتوبة غري اجلمعة كانت 
  اجلمعة مكتوبة وكان هذا يف غري املكتوبة مما ذكرت أجوز

 ID ' '   عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو  الليايل فيضعف التذكري وأما
 األصل واحلذف 

  
ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه     
  

أفصح هذا إن ثبت    صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :
  

وإال فليتوقف فيهثبت ذلك صرحيا من كالم غريه    .  
  

وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي    مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :
  

ثبوت اهلاء يف     مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)
  



للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف   وهو غريب مع سقوط األيام  (ستة من شوال) :  
  

غري صحيح وال فصيح    انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .
  

ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع     
  

ن لفظ سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنو    
  

احلديث   .  
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االستسقاء بغري الصالة    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل ويستسقى اإلمام بغري صالة مثل أن يستسقى بصالة وبعد خطبته  :

وصالته وخلف صالته وقد رأيت من يقيم مؤذنا فيأمره بعد صالة الصبح واملغرب أن يستسقى وحيض 
ا كرهت من صنع ذلك الناس على الدعاء فم  

األذان لغري املكتوبة    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل وال أذان وال إقامة إال للمكتوبة فأما اخلسوف والعيدان واالستسقاء  :

 ومجيع صالة النافلة فبغري أذان وال إقامة 
كيف يبتديء االستسقاء    

قال الشافعي  ان إذا أراد أن يستسقى أمر الناس فصاموا رمحه اهلل تعاىل وبلغنا عن بعض األئمة أنه ك :
ثالثة أيام متتابعة وتقربوا إىل اهلل عز وجل مبا استطاعوا من خري مث خرج يف اليوم الرابع فاستسقى هبم 
وأنا أحب ذلك هلم وآمرهم أن خيرجوا يف اليوم الرابع صياما من غري أن أوجب ذلك عليهم وال على 



باخلروج وخيرج قبل أن يتقدم إليهم يف الصوم وأوىل ما يتقربون إىل اهلل إمامهم وال أرى بأسا أن يأمرهم 
أداء ما يلزمهم من مظلمة يف دم أو مال أو عرض مث صلح املشاجر واملهاجر مث يتطوعون بصدقة وصالة 
وذكر وغريه من الرب وأحب كلما أراد اإلمام العودة إىل االستسقاء أن يأمر الناس أن يصموا قبل عودته 

يه ثالثا قال الشافعيإل رمحه اهلل تعاىل خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف اجلمعة والعيدين  :
بأحسن هيئة وروى أنه خرج يف االستسقاء متواضعا وأحسب الذي رواه قال متبذال فأحب يف العيدين 

ا يقطع تغري أن خيرج بأحسن ما جيد من الثياب وأطيب الطيب وخيرج يف االستسقاء متنظفا باملاء وم
الرائحة من سواك وغريه ويف ثياب تواضع ويكون مشيه وجلوسه وكالمه كالم تواضع واستكانة وما 

أحببت لالمام يف احلاالت من هذا أحببته للناس كافة وما لبس الناس واإلمام مما حيل هلم الصالة فيه 
  أجزأه وإياهم

 ID ' '   لتاء من قوله تعاىلوذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط ا يتربصن ) :
 بأنفسهن أربعة 

  
أشهر وعشرا     .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (

  
هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة     
  

عدود أو حذفته قال القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت امل    
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خروج النساء والصبيان يف االستسقاء    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل وأحب أن خيرج الصبيان ويتنظفوا لالستسقاء وكبار النساء ومن ال  :

هيئة له منهن وال أحب خروج ذوات اهليئة وال آمر بإخراج البهائم وأكره إخراج من خالف اإلسالم 



الستسقاء مع املسلمني يف موضع مستسقى املسلمني وغريه وآمر مبنعهم من ذلك فإن خرجوا متميزين ل
على حدة مل مننعهم ذلك ونساؤهم فيما أكره من هذا كرجاهلم ولو متيز نساؤهم مل أكره من خمرجهم 

وليس يلزمهم  ما أكره من خمرج بالغيهم ولو ترك سادات العبيد املسلمني العبيد خيرجون كان أحب إيل
تركهم واإلماء مثل احلرائر وأحب إىل لو ترك عجائزهن ومن ال هيئة له منهن خيرج وال أحب ذلك يف 

 ذوات اهليئة منهن وال جيب على ساداهتن تركهن خيرجن 
املطر قبل االستسقاء    

قال الشافعي  ريا أحببت أن رمحه اهلل تعاىل وإذا هتيأ اإلمام للخروج فمطر الناس مطرا قليال أو كث :
ميضى والناس على اخلروج فيشكروا اهلل على سقياه ويسألوا اهلل زيادته وعموم خلقه بالغيث وأن ال 

يتخلفوا فإن فعلوا فال كفارة وال قضاء عليهم فإن كانوا ميطرون يف الوقت الذي يريد اخلروج هبم فيه 
اإلمام أن يستسقى مث سقى الناس وجب استسقى هبم يف املسجد أو أخر ذلك إىل أن يقلع املطر ولو نذر 

عليه أن خيرج فيوىف نذره وإن مل يفعل فعليه قضاؤه وليس عليه أن خيرج بالناس ألنه ال ميلكهم وال له أن 
يلزمهم أن يستسقوا يف غري جدب وكذلك لو نذر رجل أن خيرج يستسقى كان عليه أن خيرج للنذر 

خيرج بنفسه ومل يكن عليه أن خيرج بالناس ألنه ال ميلكهم  بنفسه فإن نذر أن خيرج بالناس كان عليه أن
وال نذر فيما ال ميلك ابن آدم وأحب أن خيرج مبن أطاعه منهم من ولده وغريه فإن كان يف نذره أن 
خيطب فيخطب ويذكر اهلل تعاىل ويدعوا جالسا إن شاء ألنه ليس يف قيامه إذا مل يكن واليا وال معه 

ن نذر أن خيطب على منرب فليخطب جالسا وليس عليه أن خيطب على منرب ألنه مجاعة بالذكر طاعة وإ
ال طاعة يف ركوبه ملنرب وال بعري وال بناء إمنا أمر هبذا اإلمام ليسمع الناس فإن كان إماما ومعه ناس مل 

فوقف  يف نذره إال باخلطبة قائما ألن الطاعة إذا كان معه ناس فيها أن خيطب قائما فإذا فعل هذا كله
على منرب أو جدار أو قائما أجزأه من نذره ولو نذر أن خيرج فيستسقى أحببت له أن يستسقى يف 

 املسجد وجيزئه لو استسقى يف بيته 
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أين يصلى لالستسقاء    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل ويصلى اإلمام حيث يصلى العيد يف أوسع ما جيد على الناس وحيث  :

سقى أجزأه إن شاء اهلل تعاىل است  

الوقت الذي خيرج فيه اإلمام لالستسقاء وما خيطب عليه    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل وخيرج اإلمام لالستسقاء يف الوقت الذي يصل فيه إىل موضع مصاله  :

وقد برزت الشمس فيبتديء فيصلى فإذا فرغ خطب وخيطب على منرب خيرجه إن شاء وإن شاء خطب 
كبا أو على جدار أو شيء يرفع له أو على األرض كل ذلك جائز له را  

 كيف صالة االستسقاء  
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل أخربنا مالك عن عبد اهلل بن أيب بكر بن حممد بن عمرو أنه مسع عباد  :

ىل املصلى بن متيم يقول مسعت عبد اهلل بن زيد املازين يقول خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إ
أخربين من ال أهتم عن جعفر بن حممد أن  :فاستسقى وحول رداءه حني استقبل القبلة قال الشافعي

النيب صلى اهلل عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا جيهرون بالقراءة يف االستسقاء ويصلون قبل اخلطبة 
عفر بن حممد عن أبيه عن ويكربون يف االستسقاء سبعا ومخسا أخربنا إبراهيم بن حممد قال أخربين ج

أخربين سعد بن إسحق عن صاحل عن ابن املسيب عن عثمان  :علي رضي اهلل عنه مثله قال الشافعي
بن عفان أنه كرب يف االستسقاء سبعا ومخسا أخربين إبراهيم بن حممد قال أخربين أبو احلويرث عن 

 يف صالة االستسقاء فقال مثل التكبري إسحق بن عبد اهلل بن كنانة عن أبيه أن سأل ابن عباس عن التكبري
يف صالة العيدين سبع ومخس أخربنا ابن عيينة قال أخربين عبد اهلل بن أيب بكر قال مسعت عباد بن متيم 
خيرب عن عمه عبد اهلل بن زيد قال خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل املصلى يستسقى فاستقبل 

نا إبراهيم بن حممد قال حدثين هشام بن إسحق بن عبد اهلل بن القبلة وحول رداءه وصلى ركعتني أخرب
كنانة عن أبيه عن ابن عباس مثله أخربنا إبراهيم بن حممد قال أخربين صاحل بن حممد بن زائدة عن عمر 

 بن عبد العزيز أنه كرب يف 
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قال حدثين عمرو بن حيىي بن عمارة االستسقاء سبعا ومخسا وكرب يف العيدين مثل ذلك أخربنا إبراهيم   

أن أبا بكر بن عمرو بن حزم أشار على حممد بن هشام أن يكرب يف االستسقاء سبعا ومخسا قال 
فبهذا كله نأخذ فنأمر اإلمام يكرب يف االستسقاء سبعا ومخسا قبل القراءة ويرفع يديه عند  :الشافعي

ركعتني ال خيالف صالة العيد بشيء ونأمره أن كل تكبرية من السبع واخلمس وجيهر بالقراءة ويصلى 
يقرأ فيها ما يقرأ يف صالة العيدين فإذا خافت بالقراءة يف صالة االستسقاء فال إعادة عليه وإن ترك 

التكبري فكذلك وال سجود للسهو عليه وإن ترك التكبري حىت يفتتح القراءة يف ركعة مل يكرب بعد افتتاحه 
التكبري مث افتتح بالقراءة مل يقض التكبري يف تلك الركعة وكرب يف األخرى  القراءة وكذلك إن كرب بعض

تكبريها ومل يقض ما ترك من تكبري األوىل فإن صنع يف األخرى كذلك صنع هكذا يكرب قبل أن يقرأ 
وهكذا هذا يف صالة العيدين ال  :وال يكرب بعد ما يقرأ يف الركعة اليت افتتح فيها القراءة قال الشافعي
خيتلف وما قرأ به مع أم القرآن يف كل ركعة أجزأه وإن اقتصر على أم القرآن يف كل ركعة أجزأته وإن 
صلى ركعتني قرأ يف إحدامها بأم القرآن ومل يقرأ يف األخرى بأم القرآن فإمنا صلى ركعة فيضيف إليها 

كعتني مل يقرأ يف أخرى ويسجد للسهو وال يعتد هو وال من خلفه بركعة مل يقرأ فيها وإن صلى ر
واحدة منهما بأم القرآن أعادمها خطب أم مل خيطب فان مل يعدمها حىت ينصرف أحببت له إعادهتما من 

الغد أو يومه إن مل يكن الناس تفرقوا وإذا أعادمها أعاد اخلطبة بعدمها وإن كان هذا يف صالة العيد 
 يعدمها ألن صالة العيد يف وقت فإذا مضى أعادمها من يومه ما بينه وبني أن تزول الشمس فإذا زالت مل

  مل تصل وكل يوم وقت لصالة االستسقاء ولذلك يعيدمها يف االستسقاء بعد الظهر وقبل العصر
 ID ' '   سيقولون ثالثة ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل

 رابعهم كلبهم ويقولون 
  

ولون سبعة وثامنهم كلبهممخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويق    ما يكون م ) :وقال تعاىل (
  

ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم     :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  



  
به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىلوالثالثة والرابعة وأيت    :  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  

وال يكاد يقدر عليه   .  
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الطهارة لصالة االستسقاء    
قال الشافعي   يصلى حاضر وال مسافر صالة االستسقاء وال عيد وال جنازة وال رمحه اهلل تعاىل وال :

يسجد للشكر وال سجود للقرآن وال ميس مصحفا إال طاهرا الطهارة اليت جتزيه للصالة املكتوبة ألن 
كال صالة وال حيل مس مصحف إال بطهارة وسواء خاف فوت شيء من هذه الصلوات أو مل خيفه 

 يكون ذلك سواء يف املكتوبات 
كيف اخلطبة يف االستسقاء    

قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل وخيطب اإلمام يف االستسقاء خطبتني كما خيطب يف صالة العيدين  :
يكرب اهلل فيهما وحيمده ويصلى على النيب صلى اهلل عليه وسلم ويكثر فيهما االستغفار حىت يكون أكثر 

رسل السماء عليكم مدرارا كالمه ويقول كثريا استغفروا ربكم إنه كان غفارا ي  

الدعاء يف خطبة االستسقاء    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل ويقول اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك فقد دعوناك كما  :

أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا أللهم إن كنت أوجبت إجابتك ألهل طاعتك وكنا قد قارفنا ما خالفنا فيه 
علينا مبغفرة ما قارفنا وإجابتنا يف سقيانا وسعة رزقنا ويدعو مبا شاء بعد  الذين حمضوا طاعتك فامنن

للدنيا واآلخرة ويكون أكثر دعائه االستغفار يبدأ به دعاءه ويفصل به بني كالمه وخيتم به ويكون أكثر 



 :كالمه حىت ينقطع الكالم وحيض الناس على التوبة والطاعة والتقرب إىل اهلل عز وجل قال الشافعي
وبلغنا أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان إذا دعا يف االستسقاء رفع يديه أخربنا إبراهيم بن حممد 

عن شريك بن عبد اهلل بن أيب منر عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان إذا استسقى قال 
طب أن النيب صلى اهلل عليه اللهم أمطرنا أخربنا إبراهيم قال حدثين خالد بن رباح عن املطلب بن حن

وسلم كان يقول عند املطر اللهم سقيا رمحة وال سقيا عذاب وال بالء وال هدم وال غرق اللهم على 
الظراب ومنابت الشجر اللهم حوالينا وال علينا قال وروى سامل بن عبد اهلل عن أبيه أن النيب صلى اهلل 

مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا جملال عاما طبقا سحا  عليه وسلم كان إذا استسقى قال اللهم اسقنا غيثا
دائما اللهم اسقنا الغيث وال جتعلنا من القانطني اللهم إن بالعباد والبالد والبهائم واخللق من الألواء 

 واجلهد والضنك ما ال نشكو إال اليك اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع 
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سماء وأنبت لنا من بركات األرض اللهم ارفع عنا اجلهد واجلوع والعرى واسقنا من بركات ال  
واكشف عنا من البالء ما ال يكشفه غريك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا 

وأحب أن يدعو اإلمام هبذا وال وقت يف الدعاء وال جياوزه أخربنا إبراهيم عن  :مدرارا قال الشافعي
لسائب عن ابن املسيب قال استسقى عمر وكان أكثر دعائه االستغفار قال الشافعياملطلب بن ا وإن  :

خطب خطبة واحدة مل جيلس فيها مل يكن عليه إعادة وأحب أن جيلس حني يرقى املنرب أو موضعه الذي 
رمحه اهلل تعاىل ويبدأ فيخطب اخلطبة األوىل مث  :خيطب فيه مث خيطب مث جيلس فيخطب قال الشافعي
جيلس مث يقوم فيخطب بعض اخلطبة اآلخرة فيستقبل الناس يف اخلطبتني مث حيول وجه إىل القبلة وحيول 

رداءه وحيول الناس أرديتهم معه فيدعوا سرا يف نفسه ويدعو الناس معه مث يقبل على الناس بوجهه 
منات ويقرأ آية أو فيحضهم ويأمرهم خبري ويصلى على النيب صلى اهلل عليه وسلم ويدعو للمؤمنني واملؤ

أكثر من القرآن ويقول استغفر اهلل يل ولكم مث ينزل وإن استقبل القبلة يف اخلطبة األوىل مل يكن عليه أن 



يعود لذلك يف اخلطبة الثانية وأحب ملن حضر االستسقاء استماع اخلطبة واإلنصات وال جيب ذلك 
  وجوبه يف اجلمعة

 ID ' '   إمنا  :(بست من شوال) : عليه وسلموقال النووي يف قوله صلى اهلل
 حذفت اهلاء من ستة ألن 

  
 العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر   

  
كقوله اهلل تعاىل    :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ومثانية أيام) :

حم قوقحال عيمج سومزوكل ةظوف .  
  

صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال     
  

يتوقف فيه إال جاهل غيب   .  
  

والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب     احلذف كما حكاه  -
  

رب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن الع    
  

يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم    جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :
  

سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب   .  
  

وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله     
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كيف حتويل اإلمام رداءه يف اخلطبة    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل أخربنا الدراوردي عن عمارة بن غزية عن عباد بن متيم قال استسقى  :

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعليه مخيصة له سوداء فأراد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يأخذ 
ا فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه قال الشافعيبأسفلها فيجعله أعاله وهبذا أقول فنأمر اإلمام أن  :

ينكس رداءه فيجعل أعاله أسفله ويزيد مع تنكيسه فيجعل شقه الذي على منكه األمين على منكبه 
األيسر والذي على منكبه األيسر على منكبه األمين فيكون قد جاء مبا أراد رسول اهلل صلى اهلل عليه 

من نكسه ومبا فعل من حتويل األمين على األيسر إذا خف له رداؤه فإن ثقل فعل ما فعل رسول  وسلم
اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسلم من حتويل ما على منكبه األمين على منكبه األيسر وما على منكبه األيسر 

مام أو كلهم كرهت على منكبه األمين ويصنع الناس يف ذلك ما صنع اإلمام فإن تركه منهم تارك أو اإل
تركه ملن تركه وال كفارة وال إعادة عليه وال حيول رداءه إذا انصرف من مكانه الذي خيطب فيه وإذا 
حولوا أرديتهم أقروها حمولة كما هي حىت ينزعوها مىت نزعوها وإن اقتصر رجل على حتويل ردائه ومل 

ى نكسه ومل حيوله إال نكسا رجوت أن ينكسه أجزأه إن شاء اهلل تعاىل لسعة ذلك وكذلك لو اقتصر عل
  جيزيه

 ID ' '   ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها: 
 أنه ملا ثبت 

  
جواز    سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :

  
الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها  عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب    
  

 صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك  
  

مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها     



  
يدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر فيدل عليه بامسها سواء أر    
  

على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  
  

ونقل أبو حيان أنه يقال    وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :
  

أنه عند إراهتما تغلب والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك     
  

الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف     
  

ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه     
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كرهية االستمطار باألنواء    
عيقال الشاف  رمحه اهلل تعاىل أخربنا مالك عن صاحل بن كيسان عن عبيداهلل بن عبد اهلل بن عتبة ابن  :

مسعود عن زيد بن خالد اجلهين قال صلى لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الصبح باحلديبية يف أثر 
اهلل ورسوله مساء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا 

أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر فأما من قال مطرنا بفضل اهلل ورمحته فذلك مؤمن يب 
 :كافر بالكواكب وأما من قال مطرنا نبوء كذا وكذا فذلك كافر يب مؤمن بالكواكبقال الشافعي

له هذا معاىن وإمنا مطر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بأيب هو وأمي هو عريب واسع اللسان حيتمل قو
بني ظهراين قوم أكثرهم مشركون ألن هذا يف غزوة احلديبية وأرى معىن قوله واهلل أعلم أن من قال 

مطرنا بفضل اهلل ورمحته فذلك إميان باهلل ألنه يعلم أنه ال ميطر وال يعطي إال اهلل عز وجل وأما من قال 



يعنون من إضافة املطر إىل أنه أمطره نوء كذلك  مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض أهل الشرك
فذلك كفر كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألن النوء وقت والوقت خملوق ال ميلك لنفسه وال 
لغريه شيئا وال ميطر وال يصنع شيئا فأما من قال مطرنا بنوء كذا على معىن مطرنا بوقت كذا فإمنا ذلك 

أحب  : يكون هذا كفر وغريه من الكالم أحب إىل منه قال الشافعيكقوله مطرنا يف شهر كذا وال
أن يقول مطرنا يف وقت كذا وقد روى عن عمر أنه قال يوم اجلمعة وهو على املنرب كم بقى من نوء 

الثريا فقام العباس فقال مل يبق منه شيء إال العواء فدعا ودعا الناس حىت نزل عن املنرب فمطر مطرا حيي 
وقول عمر هذه يبني ما وصفت ألنه إمنا أراد كم بقى من وقت الثريا ليعرفهم بأن اهلل عز الناس منه 

وجل قدر األمطار يف أوقات فيما جربوا كما علموا أنه قدر احلر والربد مبا جربوا يف أوقات وبلغين أن 
ء الفتح مث بعض أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان إذا أصبح وقد مطر الناس قال مطرنا بنو

قرأ ما يفتح اهلل للناس من رمحه فال ممسك هلا وبلغين أن عمر بن اخلطاب أوجف بشيخ من بين متيم غدا 
متكئا على عكازه وقد مطر الناس فقال أجاد ما أقرى اجملدح البارحة فأنكر عمر قوله أجاد ما أقرى 

  اجملدح إلضافة املطر إىل اجملدح
 ID ' '   منا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن ص :أفصح هذا إن ثبت

 عصفور فإن 
  

  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  
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الربوز للمطر    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل بلغنا أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يتمطر يف أول مطرة حىت  :

باس أن السماء أمطرت فقال لغالمه أخرج فراشي ورحلي يصيبه املطر يصيب جسده وروى عن ابن ع



فقال أبو اجلوزاء البن عباس مل تفعل هذا يرمحك اهلل فقال أما تقرأ كتاب اهلل ونزلنا من السماء ماء 
مباركا فأحب أن تصيب الربكة فراشي ورحلي أخربنا إبراهيم عن ابن حرملة عن ابن املسيب أنه رآه يف 

مطرت السماء وهو يف السقاية فخرج إىل رحبة املسجد مث كشف عن ظهره للمطر حىت أصابه املسجد و
 مث رجع إىل جملسه 

السيل    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل أخربين من ال أهتم عن يزيد بن عبد اهلل بن اهلاد أن النيب صلى اهلل عليه  :

الذي جعله اهلل طهورا فنتطهر منه وحنمد اهلل  وسلم كان إذا سال السيل يقول يقول اخرجوا بنا إىل هذا
:عليه قال الشافعي أخربين من ال أهتم عن إسحق بن عبد اهلل أن عمر كان إذا سال السيل ذهب  

  بأصحابه إليه وقال ما كان ليجيء من جميئه إحد إال متسحنا به
 ID ' '   ع م (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي

 سقوط املعدود أو 
  

ثبوت اهلاء يف     مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)
  

للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف    مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :
  

غري صحيح وال فصيح   شوال  انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من .  
  

ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع     
  

سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ     
  

احلديث   .  
  

وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل    يتربصن بأنفسهن أربعة ) :
  



أشهر وعشرا     .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (
  

هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة     
  

  القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال  
  

تعاىل   سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :
 ويقولون 
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طلب اإلجابة يف الدعاء    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل أخربين من ال أهتم قال حدثين عبد العزيز بن عمر عن مكحول عن  :

بوا إجابة الدعاء عند التقاء اجليوش وإقامة الصالة ونزول الغيث قال النيب صلى اهلل عليه وسلم قال اطل
 وقد حفظت من غري واحد طلب اإلجابة عند نزول الغيب وإقامة الصالة  :الشافعي

القول يف اإلنصات عند رؤية السحاب والريح    
قال الشافعي  طلب بن حنطب أن رمحه اهلل تعاىل أخربين من ال أهتم قال حدثين خالد بن رباح عن امل :

النيب صلى اهلل عليه وسلم كان إذا برقت السماء أو رعدت عرف ذلك يف وجهه فإذا أمطرت سرى عنه 
أخربين من أهتم قال قال املقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت كان النيب صلى اهلل  :قال الشافعي

تقبل القبلة قال اللهم اين أعوذ بك عليه وسلم إذا أبصرنا شيئا يف السماء يعىن السحاب ترك عمله واس
وأخربين  :من شر ما فيه فإن كشفه اهلل محد اهلل تعاىل وإن مطرت قال اللهم سقيا نافعا قال الشافعي
من ال أهتم قال حدثين أبو حازم عن ابن املسيب أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان إذا مسع حس الرعد 

سئل عن ذلك فقال إين ال أدرى مبا أرسلت أبعذاب أم عرف ذلك يف وجهه فإذا أمطرت سرى عنه ف



أخربين من ال أهتم قال حدثنا العالء بن راشد عن عكرمة عن ابن عباس قال ما  :برمحة قال الشافعي
هبت ريح إال جثا النيب صلى اهلل عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رمحة وال جتعلها عذابا اللهم 

لها رحيا قال قال ابن عباس يف كتاب اهلل عز وجل إنا أسلنا عليهم رحيا صرصرا و اجعلها رياحا وال جتع
 :إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم وقال وأرسلنا الرياح لواقح وأرسلنا الرياح مبشرات قال الشافعي

وذوا أخربين من ال أهتم قال أخربنا صفوان بن سليم قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال تسبوا وع
وال ينبغي ألحد أن يسب الريح فإهنا خلق اهلل عز وجل مطيع وجند من  :باهلل من شرها قال الشافعي
أخربنا حممد بن عباس قال شكا رجل إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم الفقر فقال  :أجناده قال الشافعي

 النيب صلى اهلل عليه وسلم لعلك تسب الريح 
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قة عن الزهري عن ثابت بن قيس عن أيب هريرة قال أخذت الناس ريح بطريق مكة وعمر أخربنا الث  
حاج فاشتدت فقال عمر رضي اهلل عنه ملن حوله ما بغلكم يف الريح فلم يرجعوا إليه شيئا فلبلغين الذي 
سأل عنه عمر من أمر الريح فاستحثثت راحليت حىت أردكت عمر وكنت يف مؤخر الناس فقلت يا أمري 
املؤمنني أخربت أنك سألت عن الريح وإين مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول الريح من روح 
اهلل تأيت بالرمحة وتأيت بالعذاب فال تسبوها واسألوا اهلل من خريها وعوذوا باهلل من شرها أخربنا سفيان 

قول سبحان من سبحت له بن عيينة قال قلت البن طاوس ما كان أبوك يقول إذا مسع الرعد قال كان ي
 كأنه يذهب إىل قول اهلل عز وجل ويسبح الرعد حبمده  :قال الشافعي

اإلشارة إىل املطر    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل أخربنا من ال أهتم قال حدثنا سليمان بن عبد اهلل عن عروة بن قال  :

يع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا ومل تزل العرب تكره اإلشارة إليه يف الرعد أخربنا الرب :الشافعي
ما أشبه ما  :الثقة أن جماهدا كان يقول الرعد ملك والربق أجنحة امللك يسقن السحاب قال الشافعي

قال جماهد بظاهر القرآن أخربنا الثقة عن جماهد أنه قال ما مسعت بأحذ ذهب الربق ببصره كأنه ذهب 



م قال وبلغين عن جماهد أنه قال وقد مسعت من تصيبه إىل قول اهلل عز وجل يكاد الربق خيطف أبصاره
الصواعق كأنه ذهب إىل قول اهلل عز وجل ويرسل الصواعق فيصيب هبا من يشاء ومسعت من يقول 

  الصواعق رمبا قتلت وأحرقت
 ID ' '   وقال  (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم

 ما يكون م ) :تعاىل
  

ثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهمثال     :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  

تعاىلوالثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله    :  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  

وال يكاد يقدر عليه   .  
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كثرة املطر وقلته    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل أخربنا إبراهيم عن عمرو بن أيب عمرو عن املطلب أن النيب صلى اهلل  :

يه وسلم قال ما من ساعة من ليل وال هنار إال والسماء متطر فيها يصرفه اهلل حيث يشاء قال عل
أخربنا من ال أهتم عن عبد اهلل بن أيب بكر عن أبيه أن الناس مطروا ذات ليلة فلما أصبح  :الشافعي

لة قال النيب صلى اهلل عليه وسلم عدا عليهم فقال ما على األرض بقعة إال وقد مطرت هذه اللي



أخربنا من ال أهتم عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال  :الشافعي
 ليس السنة بأن ال متطروا ولكن السنة أن متطروا مث متطروا وال تنبت األرض شيئا 

أي األرض أمطر    
 إسحق بن عبد اهلل عن األسود عن أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربين من ال أهتم قال أخربين 

ابن مسعود أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال املدينة بني عيين السماء عني بالشام وعني باليمن وهي أقل 
أخربين من ال أهتم قال أخربين يزيد أو نوفل بن عبد امللك اهلامشي أن النيب  :األرض مطرا قال الشافعي

ل األرض مطرا وهي بني عيين السماء يعين املدينة عني بالشام وعني صلى اهلل عليه وسلم قال أسكنت أق
باليمن أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربين من ال أهتم قال أخربين سهيل عن أبيه عن أيب هريرة 

 :قال يوشك أن تطر املدينة مطر ال يكن أهلها البيوت وال يكنهم إال مظال الشعر قال الشافعي
ال أهتم عن صفوان بن سليم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال يصيب املدينة مطر ال يكن  أخربين ما

أخربنا من ال أهتم قال أخربين حممد بن زيد بن مهاجر عن صاحل بن  :أهلها بيت من مدرقال الشافعي
السيول  عبد اهلل بن الزبري أن كعبا قال له وهو يعمل وتدا مبكة اشدد وأوثق فإنا جند يف الكتب أن

ستعظم يف آخر الزمان أخربنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن املسيب عن أبيه عن جده قال 
وأخربين من ال أهتم قال أخربين موسى بن جبري  :جاء مكة مرة سيل طبق ما بني اجلبلني قال الشافعي

 عن أيب أمامة بن سهل بن 
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سالم عن أبيه قال يوشك املدينة أن يصيبها مطر أربعني ليلة ال يكن حنيف عن يوسف بن عبد اهلل بن   
 أهلها بيت من مدر 

أي الريح يكون هبا املطر    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربين من ال أهتم قال أخربين عبد اهلل بن عبيدة عن حممد بن  

ت عذابا على من كان قبليقال الشافعيعمرو أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال نصرت بالصبا وكان : 



يعين أن  :وبلغين أن قتادة قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما هبت جنوب قط قال الشافعي
اهلل خلقها هتب نشرا بني يدي رمحته من املطر أخربنا إبراهيم بن حممد قال أخربنا سليمان عن املنهال بن 

بن مسعود قال إن اهلل تبارك وتعاىل يرسل الرياح فتحمل املاء عمرو عن قيس بن السكن عن عبد اهلل 
من السماء مث متر يف السحاب حىت تدر كما تدر اللقحة مث متطر أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال 
أخربنا من ال أهتم قال حدثين إسحق بن عبد اهلل أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال إذا أنشئت حبرية مث 

شامية فهو أمطر هلا  استحالت  

احلكم يف تارك الصالة    
أخربنا الربيع قال قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل من ترك الصالة املكتوبة ممن دخل يف اإلسالم قيل له  :

مل ال تصلى فإن ذكر نسيانا قلنا فصل إذا ذكرت وإن ذكر مرضا قلنا فصل كيف أطقت قائما أو قاعدا 
أنا أطيق الصالة وأحسنها ولكن ال أصلى وإن كانت علي فرضا قيل له  أو مضطجعا أوموميا فإن قال

الصالة عليك شيء ال يعمله عنك غريك وال تكون إال بعملك فإن صليت وإال استتبناك فإن تبت وإال 
قتلناك فإن الصالة أعظم من الزكاة واحلجة فيها ما وصفت من أن أبا بكر رضي اهلل عنه قال لو منعوين 

أعطوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال الشافعيعقاال مما  يذهب فيما أرى واهلل تعاىل أعلم إىل  :
قول اهلل تبارك وتعاىل أقيموا الصالة وآتوا الزكاة وأخربه أبو بكر أنه إمنا يقاتلهم على الصالة والزكاة 

ن فرائض اهلل جل وأصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قاتلوا من منع الزكاة إذا كانت فريضة م
ثناؤهونصب دوهنا أهلها فلم يقدر على أخذها منهم طائعني ومل كونوا مقهورين عليها فتوخذ منهم 

كما تقام عليهم احلدود كارهني وتؤخذ أمواهلم ملن وجبت له بزكاة أو دين كارهني أو غري كارهني 
ها يف أيدينا غري ممتنع منا فإنا ال فاستحلوا قتاهلم والقتال سبب القتل فلما كانت الصالة وإن كان تارك

 نقدر على 
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أخذ الصالة منه ألهنا ليست بشيء يؤخذ من يديه مثل اللقطة واخلراج واملال قلنا إن صليت وإال   
قتلناك كما يكفر فنقول إن قبلت اإلميان وإال قتلناك إذ كان اإلميان ال يكون إال بقولك وكانت الصالة 

خمالفني معا ما يف يديك وما نأخذ من مالك ألنا نقدر على أخذ احلق منك يف ذلك وإن واإلميان 
كرهت فإن شهد عليه شهود أنه ترك الصالة سئل عما قالوا فإن قال كذبوا وقد ميكنه أن يصلى حيث 
ال يعلمون صدق وإن قال نسيت صدق وكذلك لو شهدوا أنه صلى جالسا وهو صحيح فإن قال أنا 

طوعت صدق قال الشافعيمريض أو ت وقد قيل يستتاب تارك الصالة ثالثا وذلك إن شاء اهلل تعاىل  :
حسن فإن صلى يف الثالث وإال قتل وقد خالفنا بعض الناس فيمن ترك الصالة إذا أمر هبا وقال ال أصلها 

ال فقال ال يقتل وقال بعضهم أضربه وأحبسه وقال بعضه أحبسه وال أضربه وقال بعضهم ال أضربه و
فقلت ملن يقول ال أقتله أرأيت الرجل حتكم عليه حبكم  :أحبسه وهو أمني على صالته قال الشافعي

برأيك وهو من أهل الفقه فيقول قد أخطأت احلكم وواهلل ال أسلم ما حكمت به ملن حكم له قال فإن 
حىت آخذه أو أقتله قدرت على أخذه منه أخذته منه ومل ألتفت إىل قوله وإن مل أقدر ونصب دونه قاتلته 

فقلت له وحجتك أن أبا بكر قاتل من منع الزكاة وقتل منهم قال نعم قلت فإن قال لك الزكاة فرض 
من اهلل ال يسع جهله وحكمك رأى منك جيوز لغريك عندك وعند غريك أن حيكم خبالفه فكيف تقتلين 

وجل يف الزكاة الذي ال على ما لست على ثقة من أنك أصبت فيه كما تقتل من منع فرض اهلل عز 
شك فيه قال ألنه حق عندي وعلي جربك عليه قلت قال لك ومن قال لك إن عليك جربي عليه قال إمنا 

وضع احلكام ليجربوا على ما رأوا قلت فإن قال لك على ما حكموا به من حكم اهلل أو السنة أو ما ال 
فهل مسعت بأحد منهم قاتل على رد رأيه اختالف فيه قال قد حيكمون مبا فيه االختالف قلت فإن قال 

فتقتدى به فقال وأنا مل إجد هذا فإين إذا كان يل احلكم فامتنع منه قاتلته عليه قلت ومن قال لك هذا 
وقلت أرأيت لو قال لك قائل من ارتد عن اإلسالم إذا عرضته عليه فقال قد عرفته وال أقول به أحبسه 

ألنه قد بدل دينه وال يقبل منه إال أن يقول به قلت أفتعدو  وأضربه حىت يقول به قال ليس ذلك له
الصالة إذ كانت من دينه وكانت ال تكون إال به كما ال يكون القول باإلميان إال به أن يقتل على 

تركها أو يكون أمينا فيها كما قال بعض أصحابك فال حنبسه وال نضربه قال ال يكون أمينا عليها إذا 
يها وهي حق عليه قلت ظهر يل أنه ال يصل  
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أفتقتله برأيك يف االمتناع من حكمك برأيك وتدع قتله يف االمتناع من الصالة اليت هي أبني ما   

افترض اهلل عز وجل عليه بعد توحيد اهلل وشهادة أن حممدا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واإلميان مبا 
 جاء به من اهلل تبارك وتعاىل 

كم يف الساحر والساحرة احل   

أخربنا الربيع قال قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل قال تبارك وتعاىل واتبعوا ما تتلو الشياطني على ملك  :
سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطني كفروا يعملون الناس السحر وما أنزل على امللكني ببابل 

ن فتنة فال تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حىت يقوال إمنا حن
بني املرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إال بإذن اهلل ويتعلمون ما يضرهم وال ينفعهم ولقد علموا 

أخربنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه  :ملن اشتراه ماله يف اآلخرة من خالق قال الشافعي
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال يا عائشة أما علمت أن اهلل أفتاين يف أمر عن عائشة أم املؤمنني أن 

استفتيته فيه وقد كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مكث كذا وكذا خييل إليه أنه يأيت النساء وال 
يأتيهن أتاين رجالن فجلس أحدمها عند رجلي واآلخر عند رأسي فقال الذي عند رجلي للذي عند 

ا بال الرجل قال مطبوب قال ومن طبه قال لبيد بن أعصم قال وفيم قال يف جف طلعة ذكر يف رأسي م
مشط ومشاقة حتت رعونة أو رعوفة يف بئر ذروان قال فجاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال هذه 

هلل صلى اهلل اليت أريتها كأن رءوس خنلها رءوس الشياطني وكأن ماءها نقاعة احلناء قال فأمر هبا رسول ا
عليه وسلم فأخرج قالت عائشة فقلت يا رسول اهلل فهال قال سفيان تعين تنشرت قالت فقال أما اهلل عز 
وجل فقد شفاين وأكره أن أثري على الناس منه شرا قال ولبيد بن أعصم من بين زريق حليف اليهود قال 

كتب عمر أن اقتلوا كل ساحر أخربنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه مسع جبالة يقول  :الشافعي
وأخربنا أن حفصة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم قتلت  :وساحرة فقلنا ثالث سواحر قال الشافعي
والسحر اسم جامع ملعان خمتلفة فيقال للساحر صف السحر الذي  :جارية هلا سحرهتا قال الشافعي



اب وإال قتل وأخذ ماله فيئا وإن تسحر به فإن كان ما يسحر به كالم كفر صريح استتيب منه فإن ت
 كان ما يسحر به كالما ال يكون كفرا وكان غري معروف ومل يضر به أحدا هنى عنه فإن عاد عزر وإن 
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كان يعلم أنه يضر به أحدا من غري قتل فعمد أن يعمله عزر وإن كان يعمل علما إذا عمله قتل   
قودا إال أن يشاء أولياؤه أن يأخذوا ديته حالة يف ماله وإن قال إمنا  املعمول به وقال عمدت قتله قتل به

أعلم هبذا ألقتل فيخطيء القتل ويصيب وقد مات مما عملت به ففيه الدية وال قود وإن قال قد سحرته 
سحرا مرض منه ومل ميت منه أقسم أولياؤه ملات من ذلك العمل وكانت هلم الدية وال قود هلم مال 

يغنم إال يف أن يكون السحر كفرا مصرحا وأمر عمر أن يقتل السحار عندنا واهلل تعاىل أعلم  الساحر وال
إن كان السحر كما وصفنا شركا وكذلك أمر حفصة وأما بيع عائشة اجلارية ومل تأمر بقتلها فيشبه أن 

شة أن السحر تكون مل تعرف ما السحر فباعتها ألن هلا بيعها عندنا وإن مل تسحرها ولو أقرت عند عائ
شرك ما تركت قتلها إن مل تتب أو دفعتها إىل اإلمام ليقتلها إن شاء اهلل تعاىل وحديث عائشة عن النيب 
حقن اهلل الدماء ومنع  :صلى اهلل عليه وسلم على أحد هذه املعاين عندنا واهلل تعاىل أعلم قال الشافعي

ملؤمنني باهلل ورسوله ألهل الكتاب وأباح دماء األموال إال حبقها باإلميان باهلل وبرسوله أو عهد من ا
البالغني من الرجال باإلمتناع من اإلميان إذا مل يكن هلم عهد قال اهلل تبارك وتعاىل فإذا انسلخ األشهر 

احلرم فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هلم كل مرصد إىل غفور رحيم 
زيز بن حممد عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن النيب أخربنا عبد الع :قال الشافعي

صلى اهلل عليه وسلم قال ال أزال أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهلل فإذا قالوها فقد عصموا مين 
والذي أراد اهلل عز وجل أن يقتلوا حيت  :دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهلل قال الشافعي

ا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة أهل األوثان من العرب وغريهم الذين ال كتاب هلم فإن قال قائل يتوبو
مادل على ذلك قيل له قال اهلل عز وجل قاتلوا الذين ال يؤمنون باهلل وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما 

زية عند يد وهم صاغرون حرم اله ورسوله وال يدينون دين احلق من الذين أوتوا الكتاب حىت يعطوا اجل



فمن مل يزل على الشرك مقيما مل حيول عنه إىل اإلسالم فالقتل على الرجال دون النساء  :قال الشافعي
  منهم

 ID ' '   إمنا  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم
 حذفت اهلاء من ستة ألن 

  
ذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف امل    
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املرتد عن اإلسالم    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل ومن انتقل عن الشرك إىل إميان مث انتقل عن اإلميان إىل الشرك من بالغي  :

 : يزالون قال الشافعيالرجال والنساء استتيب فإن تاب قبل منه وإن مل يتب قتل قال اهلل عز وجل وال

أخربنا الثقة من أصحابنا عن محاد عن حييي بن سعيد عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف عن عثمان بن 
عفان أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ال حيل دم امريء مسلم إال بإحدى ثالث كفر بعد إميان 

ا سفيان بن عيينة عن أيوب بن أيب أخربن :أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغري نفس قال الشافعي
متيمة عن عكرمة قال ملا بلغ ابن عباس أن عليا رضي اهلل تعاىل عنه حرق املرتدين أو الزنادقة قال لو 

كنت أنا مل أحرقهم ولقتلتهم لقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ومل أحرقهم 
ينبغي ألحد أن يعذب بعذاب اهلل قال الشافعيلقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال  أخربنا مالك  :

 :بن أين عن زيد ابن أسلم أن رسول صلى اهلل عليه وسلم قال من غري دينه فاضربوا عنقه قال الشافعي
حديث حيىي بن سعيد ثابت ومل أر أهل احلديث يثبتون احلديثني بعد حديث زيد ألنه منقطع وال 

يث عثمان عن النيب صلى اهلل عليه وسلم كفر بعد إميان ومعىن من بدل قتل احلديث قبله قال ومعىن حد
معىن يدل على أن من بدل دينه دين احلق وهو اإلسالم ال من بدل غري اإلسالم وذلك أن من خرج من 



غري دين اإلسالم إىل غريه من اإلديان فإمنا خرج من باطل إىل باطل وال يقتل على اخلروج من الباطل إمنا 
قتل على اخلروج من احلق ألنه مل يكن على الدين الذي أوجب اهلل عز وجل عليه اجلنة وعلى خالفه ي

النار إمنا كان على دين له النار إن أقام عليه قال اهلل جل ثناؤه إن الدين عند اهلل اإلسالم وقال اهلل عز 
قال ووصى هبا إبراهيم بنيه وجل ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه إىل قوله من اخلاسرين و

:ويعقوب إىل قوله مسلمون قال الشافعي وإذا قتل املرتد أو املرتدة فأمواهلما يفء ال يرثها مسلم وال  
ذمي وسواء ما كسبا من أمواهلما يف الردة أو ملكا قبلها وال يسىب للمرتدين ذرية امتنع املرتدون يف 

ر احلرب أو أقاموا بدار اإلسالم ألن حرمة اإلسالم قد ثبتت دارهم أو مل ميتنعوا أو حلقوا يف الردة بدا
للذرية حبكم اإلسالم يف الدين واحلرية وال ذنب هلم يف تبديل آبائهم ويوارثون ويصلى عليهم ومن بلغ 

منهم احلنث أمر باإلسالم فإن أسلم وإال قتل ولو ارتد املعاهدون فامتنعوا أو هربوا إىل دار الكفار 
 وعندنا 
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ذراري هلم ولدوا من أهل عهد مل نسبهم وقلنا هلم إذا بلغوا ذلك إن شئتم فلكم العهد وإال نبذنا   
إليكم فاخرجوا من بالد اإلسالم فأنتم حرب ومن ولد من املرتدين من املسلمني والذميني يف الردة مل 

مات على الردة أو قتل جعلنا ما  يسب ألن آباءهم ال يسبون وال يؤخذ من ماله شيء ما كان حيا فإن
له فيئا وإن رجع إىل اإلسالم فما له وإذا ارتد رجل عن اإلسالم أو امرأة استتيب أيهما ارتد فظاهر اخلرب 
فيه أنه يستتاب مكانه فإن تاب وإال قتل وقد حيتمل اخلرب أن يستتاب مدة من املدد أخربنا مالك عن عبد 

عبد القاري عن أبيه أنه قال قدم على عمر بن اخلطاب رجل من قبل أيب الرمحن مب حممد بن عبد اهلل بن 
موسى األشعري فسأله عن الناس فأخربه مث قال هل كان فيكم من مغربة خرب فقال نعم رجل كفر بعد 

إسالمه قال فما فعلتم به قال قربناه فضربنا عنقه فقال عمر فهال حبستموه ثالثا وأطعمتموه كل يوم 
تموه هلل يترب ويراجع أمر اهلل إين مل أحضر ومل آمر ومل أرض إذ بلغنيقال الشافعيرغيفا واستتب ويف  :

حبسه ثالثا قوالن أحدمها أن يقال ثبت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال حيل الدم بثالث كفر بعد 



سلم فيه بأناة مؤقتة تتبع إميان وهذا قد كفر بعد إميانه وبدل دينه دين احلق ومل يأمر النيب صلى اهلل عليه و
فإن قال قائل إن اهلل جل ثناؤه أجل بعض من قضى بعذابه أن يتمتع يف داره ثالثة أيام فإن نزول نقمة 
اهلل مبن عصاه خمالف ملا جيب على األئمة أن يقوموا به من حق اهلل فإن قال قائل ما دل على ذلك قيل 

ملن كفر به وعصاه وقيل أسلناه مددا طالت وقصرت ومن دل عليه ما قضى اهلل تبارك وتعايل من إمهاله 
أخذه بعضهم بعذاب معجل وإمهاله بعضهم إىل عذاب اآلخرة الذي هو أخزى فأمضى قضاءه على ما 
أراد ال معقب حلكمه وهو سريع احلساب ومل جيعل هذا ألحد من خلقه فيما وجب من حقوقه فاملتأين 

ا إما ال ينقطع منه الطمع ما عاش ألنه يؤيس من توبته مث يتوب به ثالثا ليتوب بعد ثالث كهيأته قبله
وإما أن يكون إغرامه يقطع الطمع منه فذلك يكون يف جملس وهذا قول يصح واهلل تعاىل أعلم ومن قال 
ال يتأىن به من زعم أن احلديث الذي روى عن عمر لو حبستموه ثالثا ليس بثابت ألنه ال يعلمه متصال 

كأن مل جيعل على من قتله قبل ثالث شيئا والقول الثاين أنه حيبس ثالثا ومن قال به احتج وإن كان ثابتا 
بأن عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه أمر به وأنه قد جيب احلد فيتأين به اإلمام بعض األناة فال يعاب 

له قم فصل  يف موضع آخر ال يقتل حىت جيوز كل وقت صالة فيقال :عليه قال الربيع قال الشافعي
 فإن مل يصل قتل 
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قال الشافعي   اختلف أصحابنا يف املرتد فقال منهم قائل من ولد على الفطرة مث ارتد إىل دين يظهره  :
أو ال يظهره مل يستتب وقتل وقال بعضهم سواء من ولد على الفطرة ومن أسلم مل يولد عليها فأيهما 

نصرانية أو دين يظهره استتيب فإن تاب قبل منه وإن مل يتب قتل وإن  ارتد فكانت ردته إىل يهودية أو
كانت ردته إىل دين ال يظهره مثل الزندقة وما أشبهها قتل ومل ينظر إىل توبته وقال بعضهم سواء من 

ولد على الفطرة ومن مل يولد عليها إذا أسلم فأيهما ارتد استتبب فإن تاب قبل منه وإن مل يتب قتل قال 
فعيالشا وهبذا أقول فإن قال قائل مل اخترته قيل له ألن الذي أحبت به دم املرتد ما أباح اهلل به دماء  :

املشركني مث قول النيب صلى اهلل عليه وسلم كفر بعد إميان فال يعدو قوله أن يكون كلمة الكفر توجب 



ي كفر رجع ومولدا على دمه كما يوجبه الزنا بعد اإلحصان فقتل مبا أوجب دمه من كلمة الكفر إىل أ
الفطرة كان أو غري مولود أو يكون إمنا يوجب دمه كفر ثبت عنه إذا سئل النقلة عنه امتنع وهذا أوىل 

املعنيني به عندنا ألنه روى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قتل مرتدا رجع عن اإلسالم وأبو بكر قتل 
قال الشافعي املرتدين وعمر قتل طليحة وعيينة بن بدر وغريمها والقوالن اللذان تركت ليسا بواحد  :

من هذين القولني اللذين ال وجه ملا جاء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم غريمها وإمنا كلف العباد احلكم 
على الظاهر من القول والفعل وتوىل اهلل الثواب على السرائر دون خلقه وقد قال اهلل عز وجل لنبيه 

جاءك املنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اهلل واهلل يعلم إنك لرسوله واهلل يشهد  صلى اهلل عليه وسلم إذا
إن املنافقني لكاذبون اختذوا أمياهنم جنة فصدوا عن سبيل اهلل اىل قوله فطبع على قلوهبم قال وقد قيل يف 

مث كفروا مث قوله اهلل عز وجل واهلل يشهد إن النافقني لكاذبون ما هم مبخلصني ويف قوله اهلل آمنوا 
أظهروا الرجوع عنه قال اهلل تبارك امسه حيلفون باهلل ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد 

إسالمهم فحقن مبا أظهروا من احللف ما قالوا كلمة الكفر دماءهم مبا أظهروا قال وقول اهلل جل ثناؤه 
اهلل ويل السرائر قال الشافعياختذوا أميانه جنة يدل على أن إظهار اإلميان جنة من القتل و أخربنا حيىي  :

بن حسان عن اللث بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيداهلل بن عدي بن اخليار 
عن املقداد أنه أخربه أنه قال يا رسول اهلل أرأيت إن لقيت رجال من الكفار فقاتلين فضرب إحدى يدي 

أسلمت هلل أفأقتله يا رسول اهلل بعد أن قاهلا قال رسول اهلل صلى بسيف فقطعها مث الذ مين بشجرة فقال 
 اهلل عليه وسلم ال تقلته قلت 
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يا رسول اهلل إنه قطع إحدى يدي مث قال ذلك بعد أن قطعها فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال   
بل أن يقول كلمته اليت قال قال الربيع معىن قول تقتله فإن قتلته فإنه مبنزلتك قبل أن تقتله وانت مبنزلته ق

النيب صلى اهلل عليه وسلم إن شاء اهلل تعاىل فإن قتلته فإنه مبنزلتك قبل أن تقتله وأنك مبنزلته قبل أن يقول 
كلمته اليت قال قال الربيع معىن قول النيب صلى اهلل عليه وسلم إن شاء اهلل تعاىل فإن قتلته فإنه مبنزلتك 



أنه مبنزلتك حرام الدم وأنت إن قتلته مبنزلته كنت مباح الدم قبل أن يقول الذي قال قال الشافعييعين  : 

ويف سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف املنافقني داللة على أمور منها ال يقتل من أظهر التوبة من 
نية وال جموسية وال دين كفر بعد إميان ومنها أنه حقن دماءهم وقد رجعوا إىل غري يهودية وال نصرا

يظهرونه إمنا إطهروا اإلسالم وأسروا الكفر فأقرهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف الظاهر على 
أحكام املسلمني فناكحوا املسلمني ووارثوهم وأسهم ملن شهد احلرب منهم وتركوا يف مساجد املسلمني 

فرا ممن أخرب اهلل عز وجل عن كفره بعد وال رجع عن اإلميان أبدز أشد وال زبني ك :قال الشافعي
إميانه فإن قال قائل أخرب اهلل عز وجل عن أسرارهم ولعله مل يعلمه اآلدميون فمنهم من شهد عليه بالكفر 
بعد اإلميان ومنهم من أقر بعد الشهادة ومنهم من أقر بغري شهادة ومنهم من أنكر بعد الشهادة وأخرب اهلل 

ال عز وجل وإذ يقول املنافقون والذين يف قلوهبم مرض ما وعدنا اهلل عز وجل عنهم بقول ظاهر فق
ورسول إال غرورا فكلهم إذا قال ما قال وثبت على قوله أو جحد أو أقر وأظهر اإلسالم وترك بإظهار 

اإلسالم فلم يقتل فإن قال قائل فإن اهلل عز وجل قال وال تصل على أحد منهم مات أبدا إىل قوله 
الة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خمالفة صالة املسلمني سواه ألنا نرجو أن ال يصلى فاسقون فإن ص

على أحد إال صلى اهلل عليه ورمحه وقد قضى اهلل إن املنافقني يف الدرك األسفل من النار ولن جتد هلم نريا 
هلل هلم فإن قال قائل ما وقال جل ثناؤه استغفر هلم أو ال تستغفر هلم إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر ا

دل علي الفرق بينصم اهلل به دماء املشركني مث قول النيب صلى اهلل عليه وسلم كفر بعد إميان فال يعدو 
قوله أن يكون كلمة الكفر توجب دمه كما يوجبه الزنا بعد اإلحصان فقتل مبا أوجب دمه من كلمة 

مولود أو يكون إمنا يوجب دمه كفر ثبت عنه  الكفر إىل أي كفر رجع ومولدا على الفطرة كان أو غري
 إذا سئل النقلة عنه امتنع وهذا أوىل املعنيني به عندنا ألنه روى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قتل 
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مرتدا رجع عن اإلسالم وأبو بكر قتل املرتدين وعمر قتل طليحة وعيينة بن بدر وغريمها قال   
الن اللذان تركت ليسا بواحد من هذين القولني اللذين ال وجه ملا جاء عن النيب صلى والقو :الشافعي



اهلل عليه وسلم غريمها وإمنا كلف العباد احلكم على الظاهر من القول والفعل وتوىل اهلل الثواب على 
وا نشهد إنك السرائر دون خلقه وقد قال اهلل عز وجل لنبيه صلى اهلل عليه وسلم إذا جاءك املنافقون قال

لرسول اهلل واهلل يعلم إنك لرسوله واهلل يشهد إن املنافقني لكاذبون اختذوا أمياهنم جنة فصدوا عن سبيل 
اهلل اىل قوله فطبع على قلوهبم قال وقد قيل يف قوله اهلل عز وجل واهلل يشهد إن النافقني لكاذبون ما هم 

الرجوع عنه قال اهلل تبارك امسه حيلفون باهلل ما قالوا مبخلصني ويف قوله اهلل آمنوا مث كفروا مث أظهروا 
ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسالمهم فحقن مبا أظهروا من احللف ما قالوا كلمة الكفر دماءهم 
مبا أظهروا قال وقول اهلل جل ثناؤه اختذوا أميانه جنة يدل على أن إظهار اإلميان جنة من القتل واهلل ويل 

ل الشافعيالسرائر قا أخربنا حيىي بن حسان عن اللث بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد  :
الليثي عن عبيداهلل بن عدي بن اخليار عن املقداد أنه أخربه أنه قال يا رسول اهلل أرأيت إن لقيت رجال 

ا من الكفار فقاتلين فضرب إحدى يدي بسيف فقطعها مث الذ مين بشجرة فقال أسلمت هلل أفأقتله ي
رسول اهلل بعد أن قاهلا قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال تقلته قلت يا رسول اهلل إنه قطع إحدى 

يدي مث قال ذلك بعد أن قطعها فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال تقتله فإن قتلته فإنه مبنزلتك قبل 
عىن قول النيب صلى اهلل عليه وسلم إن أن تقتله وانت مبنزلته قبل أن يقول كلمته اليت قال قال الربيع م

شاء اهلل تعاىل فإن قتلته فإنه مبنزلتك قبل أن تقتله وأنك مبنزلته قبل أن يقول كلمته اليت قال قال الربيع 
معىن قول النيب صلى اهلل عليه وسلم إن شاء اهلل تعاىل فإن قتلته فإنه مبنزلتك يعين أنه مبنزلتك حرام الدم 

نزلته كنت مباح الدم قبل أن يقول الذي قال قال الشافعيوأنت إن قتلته مب ويف سنة رسول اهلل صلى  :
اهلل عليه وسلم يف املنافقني داللة على أمور منها ال يقتل من أظهر التوبة من كفر بعد إميان ومنها أنه 

هروا اإلسالم حقن دماءهم وقد رجعوا إىل غري يهودية وال نصرانية وال جموسية وال دين يظهرونه إمنا إط
وأسروا الكفر فأقرهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف الظاهر على أحكام املسلمني فناكحوا املسلمني 

 ووارثوهم وأسهم ملن شهد احلرب منهم وتركوا يف مساجد املسلمني 
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قال الشافعي   ز وجل عن كفره بعد وال رجع عن اإلميان أبدز أشد وال زبني كفرا ممن أخرب اهلل ع :
إميانه فإن قال قائل أخرب اهلل عز وجل عن أسرارهم ولعله مل يعلمه اآلدميون فمنهم من شهد عليه بالكفر 
بعد اإلميان ومنهم من أقر بعد الشهادة ومنهم من أقر بغري شهادة ومنهم من أنكر بعد الشهادة وأخرب اهلل 

املنافقون والذين يف قلوهبم مرض ما وعدنا اهلل عز وجل عنهم بقول ظاهر فقال عز وجل وإذ يقول 
ورسول إال غرورا فكلهم إذا قال ما قال وثبت على قوله أو جحد أو أقر وأظهر اإلسالم وترك بإظهار 

اإلسالم فلم يقتل فإن قال قائل فإن اهلل عز وجل قال وال تصل على أحد منهم مات أبدا إىل قوله 
هلل عليه وسلم خمالفة صالة املسلمني سواه ألنا نرجو أن ال يصلى فاسقون فإن صالة رسول اهلل صلى ا

على أحد إال صلى اهلل عليه ورمحه وقد قضى اهلل إن املنافقني يف الدرك األسفل من النار ولن جتد هلم نريا 
ل ما وقال جل ثناؤه استغفر هلم أو ال تستغفر هلم إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر اهلل هلم فإن قال قائ

دل علي الفرق بينصماهلل به دماء املشركني مث قول النيب صلى اهلل عليه وسلم كفر بعد إميان فال يعدو 
قوله أن يكون كلمة الكفر توجب دمه كما يوجبه الزنا بعد اإلحصان فقتل مبا أوجب دمه من كلمة 

يوجب دمه كفر ثبت عنه الكفر إىل أي كفر رجع ومولدا على الفطرة كان أو غري مولود أو يكون إمنا 
إذا سئل النقلة عنه امتنع وهذا أوىل املعنيني به عندنا ألنه روى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قتل 

 :مرتدا رجع عن اإلسالم وأبو بكر قتل املرتدين وعمر قتل طليحة وعيينة بن بدر وغريمها قال الشافعي
لني اللذين ال وجه ملا جاء عن النيب صلى اهلل عليه والقوالن اللذان تركت ليسا بواحد من هذين القو

وسلم غريمها وإمنا كلف العباد احلكم على الظاهر من القول والفعل وتوىل اهلل الثواب على السرائر دون 
خلقه وقد قال اهلل عز وجل لنبيه صلى اهلل عليه وسلم إذا جاءك املنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اهلل 

رسوله واهلل يشهد إن املنافقني لكاذبون اختذوا أمياهنم جنة فصدوا عن سبيل اهلل اىل قوله واهلل يعلم إنك ل
فطبع على قلوهبم قال وقد قيل يف قوله اهلل عز وجل واهلل يشهد إن النافقني لكاذبون ما هم مبخلصني 

اهلل ما قالوا ولقد قالوا ويف قوله اهلل آمنوا مث كفروا مث أظهروا الرجوع عنه قال اهلل تبارك امسه حيلفون ب
كلمة الكفر وكفروا بعد إسالمهم فحقن مبا أظهروا من احللف ما قالوا كلمة الكفر دماءهم مبا أظهروا 

قال وقول اهلل جل ثناؤه اختذوا أميانه جنة يدل على أن إظهار اإلميان جنة من القتل واهلل ويل السرائر قال 
بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد أخربنا حيىي بن حسان عن اللث  :الشافعي  
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الليثي عن عبيداهلل بن عدي بن اخليار عن املقداد أنه أخربه أنه قال يا رسول اهلل أرأيت إن لقيت رجال   

من الكفار فقاتلين فضرب إحدى يدي بسيف فقطعها مث الذ مين بشجرة فقال أسلمت هلل أفأقتله يا 
اهلا قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال تقلته قلت يا رسول اهلل إنه قطع إحدى رسول اهلل بعد أن ق

يدي مث قال ذلك بعد أن قطعها فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال تقتله فإن قتلته فإنه مبنزلتك قبل 
 عليه وسلم إن أن تقتله وانت مبنزلته قبل أن يقول كلمته اليت قال قال الربيع معىن قول النيب صلى اهلل

شاء اهلل تعاىل فإن قتلته فإنه مبنزلتك قبل أن تقتله وأنك مبنزلته قبل أن يقول كلمته اليت قال قال الربيع 
معىن قول النيب صلى اهلل عليه وسلم إن شاء اهلل تعاىل فإن قتلته فإنه مبنزلتك يعين أنه مبنزلتك حرام الدم 

قبل أن يقول الذي قال قال الشافعيوأنت إن قتلته مبنزلته كنت مباح الدم  ويف سنة رسول اهلل صلى  :
اهلل عليه وسلم يف املنافقني داللة على أمور منها ال يقتل من أظهر التوبة من كفر بعد إميان ومنها أنه 

حقن دماءهم وقد رجعوا إىل غري يهودية وال نصرانية وال جموسية وال دين يظهرونه إمنا إطهروا اإلسالم 
الكفر فأقرهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف الظاهر على أحكام املسلمني فناكحوا املسلمني وأسروا 

وال رجع عن  :ووارثوهم وأسهم ملن شهد احلرب منهم وتركوا يف مساجد املسلمني قال الشافعي
خرب اهلل عز اإلميان أبدز أشد وال زبني كفرا ممن أخرب اهلل عز وجل عن كفره بعد إميانه فإن قال قائل أ

وجل عن أسرارهم ولعله مل يعلمه اآلدميون فمنهم من شهد عليه بالكفر بعد اإلميان ومنهم من أقر بعد 
الشهادة ومنهم من أقر بغري شهادة ومنهم من أنكر بعد الشهادة وأخرب اهلل عز وجل عنهم بقول ظاهر 

اهلل ورسول إال غرورا فكلهم إذا  فقال عز وجل وإذ يقول املنافقون والذين يف قلوهبم مرض ما وعدنا
قال ما قال وثبت على قوله أو جحد أو أقر وأظهر اإلسالم وترك بإظهار اإلسالم فلم يقتل فإن قال 

قائل فإن اهلل عز وجل قال وال تصل على أحد منهم مات أبدا إىل قوله فاسقون فإن صالة رسول اهلل 
ألنا نرجو أن ال يصلى على أحد إال صلى اهلل عليه  صلى اهلل عليه وسلم خمالفة صالة املسلمني سواه

ورمحه وقد قضى اهلل إن املنافقني يف الدرك األسفل من النار ولن جتد هلم نريا وقال جل ثناؤه استغفر هلم 



أو ال تستغفر هلم إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر اهلل هلم فإن قال قائل ما دل علي الفرق بينصماهلل 
شركني مث قول النيب صلى اهلل عليه وسلم كفر بعد إميان فال يعدو قوله أن يكون كلمة به دماء امل  
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الكفر توجب دمه كما يوجبه الزنا بعد اإلحصان فقتل مبا أوجب دمه من كلمة الكفر إىل أي كفر   
إذا سئل النقلة عنه  رجع ومولدا على الفطرة كان أو غري مولود أو يكون إمنا يوجب دمه كفر ثبت عنه

امتنع وهذا أوىل املعنيني به عندنا ألنه روى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قتل مرتدا رجع عن 
والقوالن  :اإلسالم وأبو بكر قتل املرتدين وعمر قتل طليحة وعيينة بن بدر وغريمها قال الشافعي

ا جاء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم غريمها اللذان تركت ليسا بواحد من هذين القولني اللذين ال وجه مل
وإمنا كلف العباد احلكم على الظاهر من القول والفعل وتوىل اهلل الثواب على السرائر دون خلقه وقد 
قال اهلل عز وجل لنبيه صلى اهلل عليه وسلم إذا جاءك املنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اهلل واهلل يعلم 

املنافقني لكاذبون اختذوا أمياهنم جنة فصدوا عن سبيل اهلل اىل قوله فطبع على إنك لرسوله واهلل يشهد إن 
قلوهبم قال وقد قيل يف قوله اهلل عز وجل واهلل يشهد إن النافقني لكاذبون ما هم مبخلصني ويف قوله اهلل 

الوا كلمة الكفر آمنوا مث كفروا مث أظهروا الرجوع عنه قال اهلل تبارك امسه حيلفون باهلل ما قالوا ولقد ق
وكفروا بعد إسالمهم فحقن مبا أظهروا من احللف ما قالوا كلمة الكفر دماءهم مبا أظهروا قال وقول اهلل 

 :جل ثناؤه اختذوا أميانه جنة يدل على أن إظهار اإلميان جنة من القتل واهلل ويل السرائر قال الشافعي
ن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيداهلل بن عدي أخربنا حيىي بن حسان عن اللث بن سعد عن ابن شهاب ع

بن اخليار عن املقداد أنه أخربه أنه قال يا رسول اهلل أرأيت إن لقيت رجال من الكفار فقاتلين فضرب 
إحدى يدي بسيف فقطعها مث الذ مين بشجرة فقال أسلمت هلل أفأقتله يا رسول اهلل بعد أن قاهلا قال 

 تقلته قلت يا رسول اهلل إنه قطع إحدى يدي مث قال ذلك بعد أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال
قطعها فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال تقتله فإن قتلته فإنه مبنزلتك قبل أن تقتله وانت مبنزلته قبل 

ه فإنه أن يقول كلمته اليت قال قال الربيع معىن قول النيب صلى اهلل عليه وسلم إن شاء اهلل تعاىل فإن قتلت



مبنزلتك قبل أن تقتله وأنك مبنزلته قبل أن يقول كلمته اليت قال قال الربيع معىن قول النيب صلى اهلل عليه 
وسلم إن شاء اهلل تعاىل فإن قتلته فإنه مبنزلتك يعين أنه مبنزلتك حرام الدم وأنت إن قتلته مبنزلته كنت 

نة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف املنافقني ويف س :مباح الدم قبل أن يقول الذي قال قال الشافعي
داللة على أمور منها ال يقتل من أظهر التوبة من كفر بعد إميان ومنها أنه حقن دماءهم وقد رجعوا إىل 

 غري يهودية وال 
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 صلى اهلل نصرانية وال جموسية وال دين يظهرونه إمنا إطهروا اإلسالم وأسروا الكفر فأقرهم رسول اهلل  
عليه وسلم يف الظاهر على أحكام املسلمني فناكحوا املسلمني ووارثوهم وأسهم ملن شهد احلرب منهم 

وال رجع عن اإلميان أبدز أشد وال زبني كفرا ممن أخرب اهلل  :وتركوا يف مساجد املسلمني قال الشافعي
سرارهم ولعله مل يعلمه اآلدميون عز وجل عن كفره بعد إميانه فإن قال قائل أخرب اهلل عز وجل عن أ

فمنهم من شهد عليه بالكفر بعد اإلميان ومنهم من أقر بعد الشهادة ومنهم من أقر بغري شهادة ومنهم 
من أنكر بعد الشهادة وأخرب اهلل عز وجل عنهم بقول ظاهر فقال عز وجل وإذ يقول املنافقون والذين 

ا فكلهم إذا قال ما قال وثبت على قوله أو جحد أو أقر يف قلوهبم مرض ما وعدنا اهلل ورسول إال غرور
وأظهر اإلسالم وترك بإظهار اإلسالم فلم يقتل فإن قال قائل فإن اهلل عز وجل قال وال تصل على أحد 
منهم مات أبدا إىل قوله فاسقون فإن صالة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خمالفة صالة املسلمني سواه 

ى على أحد إال صلى اهلل عليه ورمحه وقد قضى اهلل إن املنافقني يف الدرك األسفل ألنا نرجو أن ال يصل
من النار ولن جتد هلم نريا وقال جل ثناؤه استغفر هلم أو ال تستغفر هلم إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن 

لى اهلل عليه يغفر اهلل هلم فإن قال قائل ما دل علي الفرق بينصماهلل به دماء املشركني مث قول النيب ص
وسلم كفر بعد إميان فال يعدو قوله أن يكون كلمة الكفر توجب دمه كما يوجبه الزنا بعد اإلحصان 

فقتل مبا أوجب دمه من كلمة الكفر إىل أي كفر رجع ومولدا على الفطرة كان أو غري مولود أو يكون 
عنيني به عندنا ألنه روى عن النيب إمنا يوجب دمه كفر ثبت عنه إذا سئل النقلة عنه امتنع وهذا أوىل امل



صلى اهلل عليه وسلم أنه قتل مرتدا رجع عن اإلسالم وأبو بكر قتل املرتدين وعمر قتل طليحة وعيينة بن 
والقوالن اللذان تركت ليسا بواحد من هذين القولني اللذين ال وجه ملا  :بدر وغريمها قال الشافعي

ا وإمنا كلف العباد احلكم على الظاهر من القول والفعل وتوىل جاء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم غريمه
اهلل الثواب على السرائر دون خلقه وقد قال اهلل عز وجل لنبيه صلى اهلل عليه وسلم إذا جاءك املنافقون 
قالوا نشهد إنك لرسول اهلل واهلل يعلم إنك لرسوله واهلل يشهد إن املنافقني لكاذبون اختذوا أمياهنم جنة 

دوا عن سبيل اهلل اىل قوله فطبع على قلوهبم قال وقد قيل يف قوله اهلل عز وجل واهلل يشهد إن فص
النافقني لكاذبون ما هم مبخلصني ويف قوله اهلل آمنوا مث كفروا مث أظهروا الرجوع عنه قال اهلل تبارك امسه 

 حيلفون باهلل ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد 
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إسالمهم فحقن مبا أظهروا من احللف ما قالوا كلمة الكفر دماءهم مبا أظهروا قال وقول اهلل جل ثناؤه   
أخربنا حيىي  :اختذوا أميانه جنة يدل على أن إظهار اإلميان جنة من القتل واهلل ويل السرائر قال الشافعي

ي عن عبيداهلل بن عدي بن اخليار بن حسان عن اللث بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليث
عن املقداد أنه أخربه أنه قال يا رسول اهلل أرأيت إن لقيت رجال من الكفار فقاتلين فضرب إحدى يدي 
بسيف فقطعها مث الذ مين بشجرة فقال أسلمت هلل أفأقتله يا رسول اهلل بعد أن قاهلا قال رسول اهلل صلى 

اهلل إنه قطع إحدى يدي مث قال ذلك بعد أن قطعها فقال رسول اهلل عليه وسلم ال تقلته قلت يا رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال تقتله فإن قتلته فإنه مبنزلتك قبل أن تقتله وانت مبنزلته قبل أن يقول كلمته 
ن اليت قال قال الربيع معىن قول النيب صلى اهلل عليه وسلم إن شاء اهلل تعاىل فإن قتلته فإنه مبنزلتك قبل أ

تقتله وأنك مبنزلته قبل أن يقول كلمته اليت قال قال الربيع معىن قول النيب صلى اهلل عليه وسلم إن شاء 
اهلل تعاىل فإن قتلته فإنه مبنزلتك يعين أنه مبنزلتك حرام الدم وأنت إن قتلته مبنزلته كنت مباح الدم قبل أن 

 عليه وسلم يف املنافقني داللة على أمور ويف سنة رسول اهلل صلى اهلل :يقول الذي قال قال الشافعي
منها ال يقتل من أظهر التوبة من كفر بعد إميان ومنها أنه حقن دماءهم وقد رجعوا إىل غري يهودية وال 



نصرانية وال جموسية وال دين يظهرونه إمنا إطهروا اإلسالم وأسروا الكفر فأقرهم رسول اهلل صلى اهلل 
ام املسلمني فناكحوا املسلمني ووارثوهم وأسهم ملن شهد قال عليه وسلم يف الظاهر على أحك

وال رجع عن اإلميان أبدز أشد وال زبني كفرا ممن أخرب اهلل عز وجل عن كفره بعد إميانه  :الشافعي
فإن قال قائل أخرب اهلل عز وجل عن أسرارهم ولعله مل يعلمه اآلدميون فمنهم من شهد عليه بالكفر بعد 

ن أقر بعد الشهادة ومنهم من أقر بغري شهادة ومنهم من أنكر بعد الشهادة وأخرب اهلل عز اإلميان ومنهم م
وجل عنهم بقول ظاهر فقال عز وجل وإذ يقول املنافقون والذين يف قلوهبم مرض ما وعدنا اهلل ورسول 

ر اإلسالم إال غرورا فكلهم إذا قال ما قال وثبت على قوله أو جحد أو أقر وأظهر اإلسالم وترك بإظها
فلم يقتل فإن قال قائل فإن اهلل عز وجل قال وال تصل على أحد منهم مات أبدا إىل قوله فاسقون فإن 
صالة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خمالفة صالة املسلمني سواه ألنا نرجو أن ال يصلى على أحد إال 

من النار ولن جتد هلم نريا وقال جل  صلى اهلل عليه ورمحه وقد قضى اهلل إن املنافقني يف الدرك األسفل
 ثناؤه استغفر هلم أو ال تستغفر 
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هلم إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر اهلل هلم فإن قال قائل ما دل علي الفرق بينصماهلل به دماء   
مة الكفر توجب املشركني مث قول النيب صلى اهلل عليه وسلم كفر بعد إميان فال يعدو قوله أن يكون كل

دمه كما يوجبه الزنا بعد اإلحصان فقتل مبا أوجب دمه من كلمة الكفر إىل أي كفر رجع ومولدا على 
الفطرة كان أو غري مولود أو يكون إمنا يوجب دمه كفر ثبت عنه إذا سئل النقلة عنه امتنع وهذا أوىل 

قتل قال الشافعياملعنيني به عندنا ألنه روى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه  والقوالن اللذان  :
تركت ليسا بواحد من هذين القولني اللذين ال وجه ملا جاء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم غريمها وإمنا 

كلف العباد احلكم على الظاهر من القول والفعل وتوىل اهلل الثواب على السرائر دون خلقه وقد قال اهلل 
إذا جاءك املنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اهلل واهلل يعلم إنك عز وجل لنبيه صلى اهلل عليه وسلم 

لرسوله واهلل يشهد إن املنافقني لكاذبون اختذوا أمياهنم جنة فصدوا عن سبيل اهلل اىل قوله فطبع على 



قلوهبم قال وقد قيل يف قوله اهلل عز وجل واهلل يشهد إن النافقني لكاذبون ما هم مبخلصني ويف قوله اهلل 
وا مث كفروا مث أظهروا الرجوع عنه قال اهلل تبارك امسه حيلفون باهلل ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر آمن

وكفروا بعد إسالمهم فحقن مبا أظهروا من احللف ما قالوا كلمة الكفر دماءهم مبا أظهروا قال وقول اهلل 
ل واهلل ويل السرائر قال الشافعيجل ثناؤه اختذوا أميانه جنة يدل على أن إظهار اإلميان جنة من القت : 

أخربنا حيىي بن حسان عن اللث بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيداهلل بن عدي 
بن اخليار عن املقداد أنه أخربه أنه قال يا رسول اهلل أرأيت إن لقيت رجال من الكفار فقاتلين فضرب 

ال أسلمت هلل أفأقتله يا رسول اهلل بعد أن قاهلا قال إحدى يدي بسيف فقطعها مث الذ مين بشجرة فق
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال تقلته قلت يا رسول اهلل إنه قطع إحدى يدي مث قال ذلك بعد أن 

قطعها فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال تقتله فإن قتلته فإنه مبنزلتك قبل أن تقتله وانت مبنزلته قبل 
اليت قال قال الربيع معىن قول النيب صلى اهلل عليه وسلم إن شاء اهلل تعاىل فإن قتلته فإنه  أن يقول كلمته

مبنزلتك قبل أن تقتله وأنك مبنزلته قبل أن يقول كلمته اليت قال قال الربيع معىن قول النيب صلى اهلل عليه 
الدم وأنت إن قتلته مبنزلته كنت  وسلم إن شاء اهلل تعاىل فإن قتلته فإنه مبنزلتك يعين أنه مبنزلتك حرام

ويف سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف املنافقني  :مباح الدم قبل أن يقول الذي قال قال الشافعي
 داللة على أمور منها ال 
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يقتل من أظهر التوبة من كفر بعد إميان ومنها أنه حقن دماءهم وقد رجعوا إىل غري يهودية وال   
صرانية وال جموسية وال دين يظهرونه إمنا إطهروا اإلسالم وأسروا الكفر فأقرهم رسول اهلل صلى اهلل ن

عليه وسلم يف الظاهر على أحكام املسلمني فناكحوا املسلمني ووارثوهم وأسهم ملن شهد احلرب منهم 
 كفرا ممن أخرب اهلل وال رجع عن اإلميان أبدز أشد وال زبني :وتركوا يف مساجد املسلمني قال الشافعي

عز وجل عن كفره بعد إميانه فإن قال قائل أخرب اهلل عز وجل عن أسرارهم ولعله مل يعلمه اآلدميون 
فمنهم من شهد عليه بالكفر بعد اإلميان ومنهم من أقر بعد الشهادة ومنهم من أقر بغري شهادة ومنهم 



فقال عز وجل وإذ يقول املنافقون والذين  من أنكر بعد الشهادة وأخرب اهلل عز وجل عنهم بقول ظاهر
يف قلوهبم مرض ما وعدنا اهلل ورسول إال غرورا فكلهم إذا قال ما قال وثبت على قوله أو جحد أو أقر 
وأظهر اإلسالم وترك بإظهار اإلسالم فلم يقتل فإن قال قائل فإن اهلل عز وجل قال وال تصل على أحد 

ن صالة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خمالفة صالة املسلمني سواه منهم مات أبدا إىل قوله فاسقون فإ
ألنا نرجو أن ال يصلى على أحد إال صلى اهلل عليه ورمحه وقد قضى اهلل إن املنافقني يف الدرك األسفل 
من النار ولن جتد هلم نريا وقال جل ثناؤه استغفر هلم أو ال تستغفر هلم إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن 

ر اهلل هلم فإن قال قائل ما دل علي الفرق بينصماهلل به دماء املشركني مث قول النيب صلى اهلل عليه يغف
وسلم كفر بعد إميان فال يعدو قوله أن يكون كلمة الكفر توجب دمه كما يوجبه الزنا بعد اإلحصان 

ري مولود أو يكون فقتل مبا أوجب دمه من كلمة الكفر إىل أي كفر رجع ومولدا على الفطرة كان أو غ
إمنا يوجب دمه كفر ثبت عنه إذا سئل النقلة عنه امتنع وهذا أوىل املعنيني به عندنا ألنه روى عن النيب 

صلى اهلل عليه وسلم أنه قتل مرتدا رجع عن اإلسالم وأبو بكر قتل املرتدين وعمر قتل طليحة وعيينة بن 
يسا بواحد من هذين القولني اللذين ال وجه ملا والقوالن اللذان تركت ل :بدر وغريمها قال الشافعي

جاء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم غريمها وإمنا كلف العباد احلكم على الظاهر من القول والفعل وتوىل 
اهلل الثواب على السرائر دون خلقه وقد قال اهلل عز وجل لنبيه صلى اهلل عليه وسلم إذا جاءك املنافقون 

اهلل واهلل يعلم إنك لرسوله واهلل يشهد إن املنافقني لكاذبون اختذوا أمياهنم جنة  قالوا نشهد إنك لرسول
فصدوا عن سبيل اهلل اىل قوله فطبع على قلوهبم قال وقد قيل يف قوله اهلل عز وجل واهلل يشهد إن 

 النافقني لكاذبون ما هم مبخلصني ويف قوله اهلل آمنوا مث كفروا مث أظهروا 
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الرجوع عنه قال اهلل تبارك امسه حيلفون باهلل ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسالمهم   
فحقن مبا أظهروا من احللف ما قالوا كلمة الكفر دماءهم مبا أظهروا قال وقول اهلل جل ثناؤه اختذوا أميانه 

قال الشافعيجنة يدل على أن إظهار اإلميان جنة من القتل واهلل ويل السرائر  أخربنا حيىي بن حسان  :



عن اللث بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيداهلل بن عدي بن اخليار عن املقداد 
أنه أخربه أنه قال يا رسول اهلل أرأيت إن لقيت رجال من الكفار فقاتلين فضرب إحدى يدي بسيف 

يا رسول اهلل بعد أن قاهلا قال رسول اهلل صلى اهلل  فقطعها مث الذ مين بشجرة فقال أسلمت هلل أفأقتله
عليه وسلم ال تقلته قلت يا رسول اهلل إنه قطع إحدى يدي مث قال ذلك بعد أن قطعها فقال رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم ال تقتله فإن قتلته فإنه مبنزلتك قبل أن تقتله وانت مبنزلته قبل أن يقول كلمته اليت 

معىن قول النيب صلى اهلل عليه وسلم إن شاء اهلل تعاىل فإن قتلته فإنه مبنزلتك قبل أن تقتله  قال قال الربيع
وأنك مبنزلته قبل أن يقول كلمته اليت قال قال الربيع معىن قول النيب صلى اهلل عليه وسلم إن شاء اهلل 

مبنزلته كنت مباح الدم قبل أن تعاىل فإن قتلته فإنه مبنزلتك يعين أنه مبنزلتك حرام الدم وأنت إن قتلته 
ويف سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف املنافقني داللة على أمور  :يقول الذي قال قال الشافعي
منها ال يقتل من أظهر التوبة من كفر بعد إميان ومنها أنه حقن دماءهم وقد رجعوا إىل غري يهودية وال 

إطهروا اإلسالم وأسروا الكفر فأقرهم رسول اهلل صلى اهلل نصرانية وال جموسية وال دين يظهرونه إمنا 
عليه وسلم يف الظاهر على أحكام املسلمني فناكحوا املسلمني ووارثوهم وأسهم ملن شهد احلرب منهم 

وال رجع عن اإلميان أبدز أشد وال زبني كفرا ممن أخرب اهلل  :وتركوا يف مساجد املسلمني قال الشافعي
إميانه فإن قال قائل أخرب اهلل عز وجل عن أسرارهم ولعله مل يعلمه اآلدميون  عز وجل عن كفره بعد

فمنهم من شهد عليه بالكفر بعد اإلميان ومنهم من أقر بعد الشهادة ومنهم من أقر بغري شهادة ومنهم 
من أنكر بعد الشهادة وأخرب اهلل عز وجل عنهم بقول ظاهر فقال عز وجل وإذ يقول املنافقون والذين 

يف قلوهبم مرض ما وعدنا اهلل ورسول إال غرورا فكلهم إذا قال ما قال وثبت على قوله أو جحد أو أقر 
وأظهر اإلسالم وترك بإظهار اإلسالم فلم يقتل فإن قال قائل فإن اهلل عز وجل قال وال تصل على أحد 

لفة صالة منهم مات أبدا إىل قوله فاسقون فإن صالة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خما  
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املسلمني سواه ألنا نرجو أن ال يصلى على أحد إال صلى اهلل عليه ورمحه وقد قضى اهلل إن املنافقني يف   
الدرك األسفل من النار ولن جتد هلم نريا وقال جل ثناؤه استغفر هلم أو ال تستغفر هلم إن تستغفر هلم 

ائل ما دل علي الفرق بينصماهلل به دماء املشركني مث قول النيب سبعني مرة فلن يغفر اهلل هلم فإن قال ق
صلى اهلل عليه وسلم كفر بعد إميان فال يعدو قوله أن يكون كلمة الكفر توجب دمه كما يوجبه الزنا 
بعد اإلحصان فقتل مبا أوجب دمه من كلمة الكفر إىل أي كفر رجع ومولدا على الفطرة كان أو غري 

ا يوجب دمه كفر ثبت عنه إذا سئل النقلة عنه امتنع وهذا أوىل املعنيني به عندنا ألنه مولود أو يكون إمن
روى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قتل مرتدا رجع عن اإلسالم وأبو بكر قتل املرتدين وعمر قتل 
قولني والقوالن اللذان تركت ليسا بواحد من هذين ال :طليحة وعيينة بن بدر وغريمها قال الشافعي
اللذين ال وجه ملا جاء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم غريمها وإمنا كلف العباد احلكم على الظاهر من 

القول والفعل وتوىل اهلل الثواب على السرائر دون خلقه وقد قال اهلل عز وجل لنبيه صلى اهلل عليه وسلم 
لرسوله واهلل يشهد إن املنافقني لكاذبون  إذا جاءك املنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اهلل واهلل يعلم إنك

اختذوا أمياهنم جنة فصدوا عن سبيل اهلل اىل قوله فطبع على قلوهبم قال وقد قيل يف قوله اهلل عز وجل 
واهلل يشهد إن النافقني لكاذبون ما هم مبخلصني ويف قوله اهلل آمنوا مث كفروا مث أظهروا الرجوع عنه قال 

باهلل ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسالمهم فحقن مبا أظهروا من  اهلل تبارك امسه حيلفون
احللف ما قالوا كلمة الكفر دماءهم مبا أظهروا قال وقول اهلل جل ثناؤه اختذوا أميانه جنة يدل على أن 

ث بن سعد أخربنا حيىي بن حسان عن الل :إظهار اإلميان جنة من القتل واهلل ويل السرائر قال الشافعي
عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيداهلل بن عدي بن اخليار عن املقداد أنه أخربه أنه قال يا 

رسول اهلل أرأيت إن لقيت رجال من الكفار فقاتلين فضرب إحدى يدي بسيف فقطعها مث الذ مين 
 صلى اهلل عليه وسلم ال تقلته بشجرة فقال أسلمت هلل أفأقتله يا رسول اهلل بعد أن قاهلا قال رسول اهلل

قلت يا رسول اهلل إنه قطع إحدى يدي مث قال ذلك بعد أن قطعها فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
ال تقتله فإن قتلته فإنه مبنزلتك قبل أن تقتله وانت مبنزلته قبل أن يقول كلمته اليت قال قال الربيع معىن 

اء اهلل تعاىل فإن قتلته فإنه مبنزلتك قبل أن تقتله وأنك مبنزلته قبل أن قول النيب صلى اهلل عليه وسلم إن ش
 يقول كلمته اليت قال قال الربيع معىن قول النيب صلى اهلل عليه وسلم إن 
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م شاء اهلل تعاىل فإن قتلته فإنه مبنزلتك يعين أنه مبنزلتك حرام الدم وأنت إن قتلته مبنزلته كنت مباح الد  

ويف سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف املنافقني داللة على  :قبل أن يقول الذي قال قال الشافعي
أمور منها ال يقتل من أظهر التوبة من كفر بعد إميان ومنها أنه حقن دماءهم وقد رجعوا إىل غري يهودية 

ا الكفر فأقرهم رسول اهلل صلى اهلل وال نصرانية وال جموسية وال دين يظهرونه إمنا إطهروا اإلسالم وأسرو
عليه وسلم يف الظاهر على أحكام املسلمني فناكحوا املسلمني ووارثوهم وأسهم ملن شهد احلرب منهم 

وال رجع عن اإلميان أبدز أشد وال زبني كفرا ممن أخرب اهلل  :وتركوا يف مساجد املسلمني قال الشافعي
أخرب اهلل عز وجل عن أسرارهم ولعله مل يعلمه اآلدميون  عز وجل عن كفره بعد إميانه فإن قال قائل

فمنهم من شهد عليه بالكفر بعد اإلميان ومنهم من أقر بعد الشهادة ومنهم من أقر بغري شهادة ومنهم 
من أنكر بعد الشهادة وأخرب اهلل عز وجل عنهم بقول ظاهر فقال عز وجل وإذ يقول املنافقون والذين 

نا اهلل ورسول إال غرورا فكلهم إذا قال ما قال وثبت على قوله أو جحد أو أقر يف قلوهبم مرض ما وعد
وأظهر اإلسالم وترك بإظهار اإلسالم فلم يقتل فإن قال قائل فإن اهلل عز وجل قال وال تصل على أحد 

اه منهم مات أبدا إىل قوله فاسقون فإن صالة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خمالفة صالة املسلمني سو
ألنا نرجو أن ال يصلى على أحد إال صلى اهلل عليه ورمحه وقد قضى اهلل إن املنافقني يف الدرك األسفل 
من النار ولن جتد هلم نريا وقال جل ثناؤه استغفر هلم أو ال تستغفر هلم إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن 

ملشركني مث قول النيب صلى اهلل عليه يغفر اهلل هلم فإن قال قائل ما دل علي الفرق بينصماهلل به دماء ا
وسلم كفر بعد إميان فال يعدو قوله أن يكون كلمة الكفر توجب دمه كما يوجبه الزنا بعد اإلحصان 

فقتل مبا أوجب دمه من كلمة الكفر إىل أي كفر رجع ومولدا على الفطرة كان أو غري مولود أو يكون 
نه امتنع وهذا أوىل املعنيني به عندنا ألنه روى عن النيب إمنا يوجب دمه كفر ثبت عنه إذا سئل النقلة ع

صلى اهلل عليه وسلم أنه قتل مرتدا رجع عن اإلسالم وأبو بكر قتل املرتدين وعمر قتل طليحة وعيينة بن 
والقوالن اللذان تركت ليسا بواحد من هذين القولني اللذين ال وجه ملا  :بدر وغريمها قال الشافعي



ى اهلل عليه وسلم غريمها وإمنا كلف العباد احلكم على الظاهر من القول والفعل وتوىل جاء عن النيب صل
 اهلل الثواب على السرائر دون خلقه وقد قال اهلل عز وجل لنبيه صلى اهلل عليه وسلم إذا جاءك 
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ن املنافقني لكاذبون اختذوا املنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اهلل واهلل يعلم إنك لرسوله واهلل يشهد إ  
أمياهنم جنة فصدوا عن سبيل اهلل اىل قوله فطبع على قلوهبم قال وقد قيل يف قوله اهلل عز وجل واهلل يشهد 
إن النافقني لكاذبون ما هم مبخلصني ويف قوله اهلل آمنوا مث كفروا مث أظهروا الرجوع عنه قال اهلل تبارك 

قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسالمهم فحقن مبا أظهروا من احللف ما  امسه حيلفون باهلل ما قالوا ولقد
قالوا كلمة الكفر دماءهم مبا أظهروا قال وقول اهلل جل ثناؤه اختذوا أميانه جنة يدل على أن إظهار 

أخربنا حيىي بن حسان عن اللث بن سعد عن ابن  :اإلميان جنة من القتل واهلل ويل السرائر قال الشافعي
عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيداهلل بن عدي بن اخليار عن املقداد أنه أخربه أنه قال يا رسول  شهاب

اهلل أرأيت إن لقيت رجال من الكفار فقاتلين فضرب إحدى يدي بسيف فقطعها مث الذ مين بشجرة 
ال تقلته قلت يا  فقال أسلمت هلل أفأقتله يا رسول اهلل بعد أن قاهلا قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

رسول اهلل إنه قطع إحدى يدي مث قال ذلك بعد أن قطعها فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال تقتله 
فإن قتلته فإنه مبنزلتك قبل أن تقتله وانت مبنزلته قبل أن يقول كلمته اليت قال قال الربيع معىن قول النيب 

لته فإنه مبنزلتك قبل أن تقتله وأنك مبنزلته قبل أن يقول صلى اهلل عليه وسلم إن شاء اهلل تعاىل فإن قت
كلمته اليت قال قال الربيع معىن قول النيب صلى اهلل عليه وسلم إن شاء اهلل تعاىل فإن قتلته فإنه مبنزلتك 

 :يعين أنه مبنزلتك حرام الدم وأنت إن قتلته مبنزلته كنت مباح الدم قبل أن يقول الذي قال قال الشافعي
سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف املنافقني داللة على أمور منها ال يقتل من أظهر التوبة من  ويف

كفر بعد إميان ومنها أنه حقن دماءهم وقد رجعوا إىل غري يهودية وال نصرانية وال جموسية وال دين 
وسلم يف الظاهر على يظهرونه إمنا إطهروا اإلسالم وأسروا الكفر فأقرهم رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وال رجع عن اإلميان  :أحكام املسلمني فناكحوا املسلمني ووارثوهم وأسهم ملن شهد قال الشافعي



أبدز أشد وال زبني كفرا ممن أخرب اهلل عز وجل عن كفره بعد إميانه فإن قال قائل أخرب اهلل عز وجل عن 
فر بعد اإلميان ومنهم من أقر بعد الشهادة أسرارهم ولعله مل يعلمه اآلدميون فمنهم من شهد عليه بالك

ومنهم من أقر بغري شهادة ومنهم من أنكر بعد الشهادة وأخرب اهلل عز وجل عنهم بقول ظاهر فقال عز 
وجل وإذ يقول املنافقون والذين يف قلوهبم مرض ما وعدنا اهلل ورسول إال غرورا فكلهم إذا قال ما قال 

 وثبت على قوله أو جحد أو أقر 
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وأظهر اإلسالم وترك بإظهار اإلسالم فلم يقتل فإن قال قائل فإن اهلل عز وجل قال وال تصل على أحد   
منهم مات أبدا إىل قوله فاسقون فإن صالة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خمالفة صالة املسلمني سواه 

وقد قضى اهلل إن املنافقني يف الدرك األسفل ألنا نرجو أن ال يصلى على أحد إال صلى اهلل عليه ورمحه 
من النار ولن جتد هلم نريا وقال جل ثناؤه استغفر هلم أو ال تستغفر هلم إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن 

يغفر اهلل هلم فإن قال قائل ما دل علي الفرق بينصم صالة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذ هنى عنهم 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم انتهى عن الصالة عليهم بنهى اهلل له ومل ينه  وصالة املسليمن غريه فإن

اهلل عز وجل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم عنها وال عن مواريثهم فإن قال قائل فإن ترك قتلهم جعل 
لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خاصة فذلك يدخل عليه فيما سواه من األحكام فيقال فيمن ترك عليه 

سامل قتله أو قتله جعل هذا له خاصة وليس هذا ألحد إال بأن تأتى داللة على أن أمرا جعل خاصة ال
لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وإال فما صنع عام على الناس االقتداء به يف مثله إال ما بني هو أنه 

ئمة اهلدي وهم وقد عاشروا أبا بكر وعمر وعثمان أ :خاص أو كانت عليه داللة خبرب قال الشافعي
يعرفون بعضهم فلم يقتلوا منهم أحدا ومل مينعوه حكم اإلسالم يف الظاهر إذا كانوا يظهرون اإلسالم 

وكان عمر مير حبذيفة بن اليمان إذا مات ميت فإن أشار عليه أن اجلس جلس واستدل على أنه منافق 
ن اجللوس عن الصالة عليه مباح له يف ومل مينع من الصالة عليه مسلما وإمنا جيلس عمر عن الصالة عليه أ

غري املنافق إذا كان هلم مين صلى عليهم سواه وقد يرتد الرجل إىل النصرانية مث يظهر التوبة منها وقد 



ميكن فيه أن يكون مقيما عليه ألنه قد جيوز له ذلك عنده بغري جمامعة النصارى وال غشيان الكنائس 
أظهر التوبة شيء ميكن بأن يقول قائل ال أجد داللة على توبته بغري فليس يف ردته إىل دين ال يظهره إذا 

قوله إال وهو يدخل يف النصرانية وكل دين يظهره وميكن فيه قبل أن يظهر ردته أن يكون مشتمال على 
الردة فإن قال قائل مل أكلف هذا إمنا كلفت ما ظهر واهلل ويل ما غاب فأقبل القول باإلميان إذا قاله 

أنسبه إليه وأعمل به إذا عمل فهذا واحد يف كل أحد سواء ال خيتلف وال جيوز أن يفرق بينه إال ظاهرا و
حبجة إال أن يفرق اهلل ورسوله بينه ومل نعلم هلل حكما وال لرسوله صلى اهلل عليه وسلم يفرق بينه 

أقر به أو ما وأحكام اهلل ورسوله تدل على أن ليس ألحد أن حيكم على أحد إال بظاهر والظاهر ما 
 قامت به بينة تثبت عليه فاحلجة فيما وصفنا من 
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النافقني ويف الرجل الذي استفىت فيه املقداد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقد قطع يده على الشرك   
لنيب وقول النيب صلى اهلل عليه وسلم فهال كشفت عن قلبه يعىن أنه مل يكن لك إال ظاهره ويف قول ا

صلى اهلل عليه وسلم يف املتالعنني إن جاءت به أمحر كأنه وحرة فال أراه إال قد كذب عليها وإن جاءت 
به أديعج جعدا فال أراه إال قد صدق فجاءت به على النعت املكروه فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وسلم إمنا أنا بشر وإنكم وسلم إن أمره لبني لوال ما حكم اهلل ويف قول رسول اهلل صلى اهلل عليه 
ختتصمون إىل فلعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض وأقضى له على حنو ما أمسع منه فمن قضيت 
ففي كل هذا داللة  :له بشىء من حق أخيه فال يأخذ به فإين إمنا أقطع له قطعة من النار قال الشافعي

بالظاهر فاحلكام بعده أوىل أن اليقضوا إال على بينة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا مل يقض إال 
الظاهر وال يعلم السرائر إال اهلل عز وجل والظنون حمرم على الناس ومن حكم بالظن مل يكن ذلك له 
وإذا ارتد الرجل أو املرأة عن اإلسالم فهرب وحلق بدار احلرب أو  :واهلل تعاىل أعلم قال الشافعي

مكاتبون ومدبرون ومماليك وأموال ماشية وأرضون وديون له وعليه أمر غريها وله نساء وأمهات أوالد و
القاضى نساءه أن يعتدون وأنفق عليهن من ماله وإن جاء تائبا وهن يف عدهتن فهو على النكاح وإن مل 



يأت تائبا حىت مضى عدهتن فقد انفسخن منه وينكحن من شئن ووقف أمهات األوالد فمىت جاء تائبا 
نفق عليهن من ماله فإن مات أو قتل عتقن وكان مكاتبوه على كتابتهم تؤخذ جنومهم فهن يف ملكه وي

فإن عجزوا رجعوا رقيقا ونظر فيمن بقى من رقيقه فإن كان حبسهم أزيد يف ماله حبسهم أو من كان 
منهم يزيد يف ماله خبراج أو بصناعة أو كفاية لضيعة وإن كان حبسهم ينقص من ماله أو حبس بعضهم 

من كان حبسه منهم ناقصا ملا له وهكذا يصنع يف ماشيته وأرضه ودوره ورقيقه ويقتضى دينه باع 
ويقضي عنه ما حل من دين عليه فإن رجع تائبا سلم إليه ما وقف من ماله وإن مات أو قتل على ردته 
جىن عليه وإىل جىن يف ردته جناية هلا أرش أخذ من ماله وإن  :كان ما بقى من ماله فيئا قال الشافعي
فاجلناية هدر ألن دمه مباح فما دون دمه أوىل أن يباح من دمه قال وإن أعتق يف ردته أحدا من رقيقه 
فالعتق موقوف ويستغل العبد ويوقف عليه فإن مات فهو رقيق وغلته مع عنقه يفء وإن رجع تائبا فهو 

وصفت يف العتق وكذلك حر وله ما غل بعد العتق قال وإن أقر يف ردته بشيء من ماله فهو كما   
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لو تصدق قال وإن وهب فال جتوز اهلبة ألهنا ال جتوز إال مقبوضة قال الشافعي   فإن قال قائل ما  :
الفرق بينه وبني احملجور عليه يف ماله يعتق فيبطل عتقه ويتصدق فتبطل صدقته وال يلزمه ذلك إذا خرج 

ارك وتعاىل يقول وابتلوا اليتامى حىت إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم من الوالية الفرق بينهما أن اهلل تب
رشدا فادفعوا إليهم أمواهلم فكان قضاء اهلل عز وجل أن حتبس عنهم أمواهلم حىت يبلغوا ويؤنس منهم 

رشد فكانت يف ذلك داللة على أن ال أمر هلم وأهنا حمبوسة برمحة اهلل لصالحهم يف حياهتم ومل يسطلوا 
ى إتالفها فيما ال يلزمهم وال يصلح معايشهم فبطل ما أتلفوا يف هذا الوجه ألنه ال يلزمهم عتق وال عل

صدقة ومل حيبس مال املرتد بنظر ماله وال بأنه له وإن كان مشركا ولو كان جيوز أن يترك على شركه 
ه إن رجع إىل اإلسالم وإن مل جلاز أمره يف ماله ألنا ال نلى على املشركني أمواهلم فأجزنا عليه ما صنع في

يرجع حىت ميوت أويقتل كان لنا مبوته قبل أن يرجع ما يف أيدينا من ماله فيئا فإن قيل أو ليس ما له على 
 حاله قيل بل ما له على شرط 



اخلالف يف املرتد    
قال الشافعي  ل فقلت رمحه اهلل تعاىل قال بعض الناس إذا ارتدت املرأة عن اإلسالم حبست ومل تقت :

ملن يقول هذا القول أخربا قلته أم قياسا قال بل خربا عن ابن عباس وكان من أحسن أهل قال 
وقلت له قد حدث بعض حمدثيكم عن أيب بكر الصديق أنه قتل نسوة ارتددن عن اإلسالم  :الشافعي

لى السنة قلت فما كان لنا أن حنتج به إذ كان ضعيفا عند أهل العلم باحلديث قال فإين أقوله قياسا ع
فاذكره قال هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن قتل النساء والولدان من أهل دار احلرب فإذا كان 

النساء ال يقتلن يف دار احلرب كان النساء الاليت ثبت هلن حرمة اإلسالم أوىل أن ال يقتلن قال 
الفرق بينه قلت أنت تفرق بينه  فقلت له أو يشبه حكم دار احلرب يف دار اإلسالم قال وما :الشافعي
قال وأين قلت أرأيت الكبري الفاين والراهب األجري أيقتل من هؤالء أحد يف دار احلرب قال ال قلت فإن 

ارتد رجل فترهب أو ارتد أجريا نقلته قال نعم قلت ومل وهؤالء قد ثبت هلم حرمة اإلسالم وصاروا 
كاحلد ليس يل تعطيله قلت أرأيت ما حكمت به حكم  كفارا فلم ال حتقن دماءهم قال ألن قتل هؤالء

احلد أنسقطه عن املرأة أرأيت القتل والقطع والرجم واجللد أجتد بني املرأة والرجل من املسلمني فيه فرقا 
 قال ال قلت فكيف مل تقلتها باحلد يف الردة 
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قال الشافعي   م ما هلا وتسبيها وتسترقها قال نعم قلت وقلت له أرأيت املرأة من دار احلرب أتغن :
فتصنع هذا باملرتدة يف دار اإلسالم قال ال قال فقلت له فكيف جاز لك أن تقيس بالشيء ما ال يشبهه 

وقال بعض الناس وإذا ارتد الرجل عن اإلسالم فقتل أو مات على ردته أو  :يف الوجهني قال الشافعي
ه من املسلمني وقضينا كل دين عليه إىل أجل وأعتقنا أمهات حلق بدار احلرب قسمنا مرياثه بني ورثت

أوالده ومدبريه فإن رجع إىل اإلسالم مل نرد من احلكم شيئا إال أن جند من ماله شيئا يف يدي أحد من 
 :ورثته فريدون عليه ألنه ماله ومن أتلف من ورثته شيئا مما قضينا له به مرياثا مل يضمنه قال الشافعي

من قال هذا القول عندهم أصول العلم عندك أربعة أصول أوجبها وأوالها أن يؤخذ به فال فقلت ألعلى 



يترك كتاب اهلل وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم فال أعلمك إال قد جردت خالفهما مث القياس واملعقول 
ضا قال عندك الذي يؤخذ به بعد هذين اإلمجاع فقد خالفت القياس واملعقول وقلت يف هذا قوال متناق

فأوجدين ما وصفت قلت له قال اهلل تبارك وتعاىل إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما 
ترك وهو يرثها إن مل يكن هلا ولد مع ما ذكر من آي املواريث أال ترى أن اهلل عز وجل إمنا ملك 

ياء خالف املوتى قال نعم األحياء باملواريث ما كان املوتى ميلكون إذا كانوا أحياء قال بلى قلت واألح
قلت أفرأيت املرتد ببعض ثغورنا يلحق مبسلحة ألهل احلرب يراها فيكون قائما بقتالنا أو مترهبا أو 

معتزال ال تعرف حياته فكيف حكمت عليه حكم املوتى وهو حي خبرب قلته أم قياس قال ما قلته خربا 
مان بن عفان يف امرأة املفقور تربص أربع قلت وكيف عبت أن حكم أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب وعث

سنني مث تعتد ومل حيكما يف ماله فقلت سبحان اهلل جيوز أن حيكم عليه بشيء من حكم املوتى وإن كان 
األغلب أنه ميت ألنه قد يكون غري ميت وال حيكم عليه إال بيقني وحكمت أنت عليه يف ساعة من هنار 

قوال متناقضا قال فقال أال تراين لو أخذته فقتلته قلت وقد حكم املوتى يف كل شيء برأيك مث قلت 
تأخذه فال تقتله بأخذه مربمسا أو أحرس فال تقتله حىت يفيق فتستتيبه قال نعم قال وقلت له أرأيت لو 
كنت إذا أخذته قتلته أكان ذلك يوجب عليه حكم املوتى وأنت مل تأخذه ومل تقتله وقد تأخذه وال 

ما تأخذه وقبل تغري حاله باخلرس قال فإين أقول إذا ارتد وحلق بدار احلرب فحكمه  تقتله بأن يتوب بعد
حكم ميت قال فقلت له أفيجوز أن يقال ميت حييا بغري خرب قال فإن جاز هذا لك جاز لغريك مثله مث 

 كان ألهل اجلهل أن يتكلموا يف احلالل 
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ل ألن على أهل العلم أن يقولوا من كتاب أو سنة أو أمر جممع واحلرام قال وما ذلك هلم قلت ومل قا  
عليه أو أثر أو قياس أو معقول وال يقولون مبا يعرف الناس غريه إال أن يفرق بني ذلك كتاب أو سنة أو 

إمجاع أو أثر وال جيوز يف القياس أن خيالف قلت هذا سنة قال نعم قلت فقد قلت خبالف الكتاب 
ال فأين خالفت القياس قلت أرأيت حني زعمت أن عليك إذا ارتد وحلق بدار والقياس واملعقول ق



احلرب أن حتكم عليه حكم املوتى وأنك ال ترد احلكم إذا جاء ألنك إذا حكمت به لزمك إن جاءت 
سنة فتركته مل حتكم عليه يف ماله عشر سنني حىت جاء تائبا مث طلب منك من كنت حتكم يف ماله حكم 

م ذلك إليه وقال قد لزمك أن تعطينا هذا بعد عشر سنني قال وال أعطيهم ذلك وهو أحق املوتى أن تسل
مباله قلت له فإن قالوا إن كان هذا لزمك فال حيل لك إال أن تعطيناه وإن كان مل يلزمك إال مبوته فقد 
ت أنك إذا وقلت له أرأيت إذ زعم :أعطيتناه يف حال ال حيل لك وال لنا ما أعطيتنا منه قال الشافعي

حكمت عليه حبكم املوتى فهل يعدو احلكم فيه أن يكون نافذا ال يرد أو موقوفا عليه يرد إذا جاء قال ما 
أقول هبذا التحديد قلت أفتفرق بينه خبرب يلزم فنتبعه قال ال فقلت إذا كان خالف القياس واملعقول 

أيت ذلك ممن فعله منهم صوابا قال ال وتقول بغري خرب أجيوز قال إمنا فرق أصحابكم بغري خرب قلت أفر
قلت أو رأيت أيضا قولك إذا كان عليه دين إىل ثالثني سنة فلحق بدار احلرب فقضيت صاحب الدين 
دينه وهو مائة ألف دينار وأعتقت أمهات أوالده ومدبريه وقسمت مرياثه بني ابنيه فأصاب كل واحد 

نه مث جاء مسلما من يومه أو غده فقال اردد على مايل منهما ألف دينار فأتلف أحدمها نصيبه واآلخر بعي
فهو هذا وهؤالء أمهات أوالدي ومدبري بأعياهنم وهذا صاحب ديين يقول لك هذا ما له يف يدي مل 

أغريه وهذان ابناي مايل يف يد أحدمها أو قد صادين اآلخر فأتلف مايل قال أقول له قد مضى احلكم وال 
لذي يف يد ابنك الذي مل يتلفه فقلت له فقال لك ومل تعطينيه دون مايل قال يرد غري أين أعطيك املال ا

ألنه مالك بعينه فقلت له فمدبروه وأمهات أوالده ودينه املؤجل ماله بعينه فأعطه إياه قال ال أعطيه إياه 
ألن احلكم قد مضى به قلت ومضى ما أعطيت ابنه قال نعم قلت فحكمت حكما واحدا فإن كان احلق 

مضه كله وإن كان احلق رده فرده كله قال أرد ما وجدته بعينه قلت له فاردد إليه دينه املؤجل بعينه فأ
ومدبريه وأمهات أوالده قال أرد عني ما وجدت يف يد وارثه قلت له أفترى هذا جواب فما زاد على أن 

  :قال فأين السنةقال الشافعي
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شهاب عن علي بن حسني عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن  فقلت له أخربنا مالك عن ابن  
أخربنا سفيان عن الزهري عن  :رسول صلى اهلل عليه وسلم قال ال يرث املسلم الكافر قال الشافعي
علي بن حسني عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مثله قلت 

را أو مسلما قال بل كافر وبذلك أقتله قلت أفما تبني لك السنة أن املسلم ال أفيعدو املرتد أن يكون كاف
يرث الكافر قال فإنا قد روينا عن علي بن أيب طالب رضي اهلل تعاىل عنه أنه ورث مرتدا قتله وورثته من 

ظ املسلمني قال فقلت أنا أمسعك وغريك تزعمون أن ما روى عن علي من توريثه املرتد خطأ وأن احلفا
ال يروونه يف احلديث قال فقد رواه ثقة وإمنا قلنا خطأ باالستدالل وذلك ظن قال فقلت له روى الثقفي 

وهو ثقة عن جعفر بن حممد عن أبيه رمحهما اهلل تعايل عن جابر أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قضى 
يت لو احتججنا عليك باليمني مع الشاهد فقلت فلم يذكر جابرا احلفاظ فهذا يدل على أنه غلط أفرأ

مبثل حجتك فقلنا هذا ظن والثقفي ثقة وان صنع غريه أوشك قال فإذا ال نصف قلت وكذلك مل 
تنصف أنت حني أخربتين أن احلفاظ رووا هذا احلديث عن علي رضي اهلل تعاىل عنه ليس فيه توريث 

يه حنن وأنت وأهل ماله وقلت هذا غلط مث احتججت به فقال لو كان ثابتا قلت فأصل ما نذهب إل
العلم أن ما ثبت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وثبت عن غريه خالفه ولو كثروا مل يكن فيه حجة 
قال أجل ولكين أقول قد حيتمل قول النيب صلى اهلل عليه وسلم ال يرث املسلم الكافر الذي مل يسلم قط 
ال ولكن عليا رضي اهلل تعاىل عنه أعلم به فقلت له أفتقول هذا بداللة يف احلديث قال  :قال الشافعي
فقلت أيروي علي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم هذا احلديث فنقول ال يدع شيئا رواه عن النيب صلى 

اهلل عليه وسلم إال وقد عرف معناه فيوجه على ما قلت قال ما علمته رواه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم 
قال نعم قال الشافعي قلت أفيمكن فيه أن ال يكون مسعه فقلت له أفترى لك يف هذا حجة قال ال  :

يشبه أن يكون خيفى مثل هذا عن علي رضي اهلل تعاىل عنه فقلت وقد وجدتك خترب عن النيب صلى اهلل 
عليه وسلم أنه قضى يف بروع بنت واشق مبثل صداق نسائها وكانت نكحت على غري صداق فقضى 

ل علي ابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس فقلت ال حجة ألحد وال يف خبالفه وقد مسعته وقال مثل قو
 قوله مع النيب 
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صلى اهلل عليه وسلم وقلت له فإن قال لك قائل قد ميكن أن يكون إمنا قال هذا زيد وابن عمر وابن   
بعد عقدة النكاح عباس ألهنم علموا أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد علم أن زوج بروع فرض هلا 

فحفظ معقل أن عقدة النكاح بعد فريضة وعلم هؤالء أن الفريضة قد كانت بعد الدخول قال ليس يف 
حديث معقل وهؤالء مل يرووه فيكونون قالوه برواية وإمنا قالوا عندنا بالرأي حىت يدعوا فيه رواية قال 
ل وقلت له معاذ بن جبل يورث فقلت مل ال يكون ما رويت عن علي يف املرتد هكذا قا :الشافعي
املسلم من الكافر ومعاوية وابن املسيب وحممد بن علي وغريهم ويقول بعضهم نرثهم وال يرثونا كما 

حتل لنا نساؤهم وال حتل هلم نساؤنا أفرأيت إن قال لك قائل فمعاذ بن جبل من أهل العلم من أصحاب 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال يرث املسلم الكافر  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقد حيتمل حديث رسول

منت أهل األوثان ألن أكثر حكمه كان عليهم وليس حيل نساؤهم ولكن املسلم يرث الكافر من أهل 
الكتاب كما حيل له نكاح املرأة منهم قال ليس ذلك له واحلديث حيتمل كثريا مما محل وليس معاذ حجة 

مل يرو احلديث قلت فنقول لك ومعاذ جيهل هذا ويرويه أسامة بن  وإن قال قوال واحتمله احلديث ألنه
فقلت له كيف مل  :زيد قال نعم قد جيهل السنة املتقدم الصحبة ويعرفها قليل الصحبة قال الشافعي

فقطع الكالم وقال ومل قلت يكون مال املرتد فيئا قلت بأن اهلل تبارك  :تقل هذا يف املرتد قال الشافعي
م املؤمن وماله إال بواحدة ألزمه إياها وأباح دم الكافر وماله إال بأن يؤدى اجلزية أو وتعاىل حرم د

يستأمن إىل مدة فكان الذي يباح به دم البالغ من املشركني هو الذي يباح به ماله وكان املال تبعا للذي 
 بغريه وكان ماله هو أعظم من املال فلما خرج املرتد من اإلسالم صار يف معىن من أبيح دمه بالكفر ال

تبعا لدمه ويباح بالذي أبيح به من دمه وال يكون أن تنحل عنه عقدة اإلسالم فيباح دمه ومينع ماله قال 
فقال فإن كنت شبهته بأهل دار احلرب فقد مجعت بينهم يف شيء وفرقته يف آخر قلت وما  :الشافعي

احلريب قبل أن ميوت وتقتله قال الشافعي ذاك قال أنت ال تغنم ماله حىت ميوت أو تقتله وقد يغنم مال : 

 فقلت له احلكم يف أهل دار احلرب حكمان فأما من بلغته الدعوة فأغري عليه بغري 
   
 



 374 :صفحة 
 

دعوة آخذ ماله وإن مل أقتله وأما من مل تبلغه الدعوة فال أغري عليه حىت أدعوه وال أغنم من ماله شيئا   
وماله فلما كان القول يف املرتد أن يدعى مل يغنم ماله حىت يدعى فإذا امتنع حىت أدعوه فيمتنع فيحل دمه 

 قتل وغنم ماله 
كتاب اجلنائز    
  

باب ما جاء يف غسل امليث    
أخربنا الربيع بن سليمان قال أخربنا الشافعي قال قال مالك بن أنس ليس لغسل امليت حد ينتهي ال  

ى وأخربنا مالك عن أيوب السختياين عن حممد بن سريين عن جيزيء دونه وال جياوز ولكن يغسل فينق
أم عطية أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال هلن يف غسل بنته اغسلنها ثالثا أو مخسا أو أكثر من 
وعاب  :ذلك إن رأينت ذلك مباء وسدر واجعلن يف اآلخرة كافورا أو شيئا من كافور قال الشافعي

مالك وقال سبحان اهلل كيف مل يعرف أهل املدينة غسل امليت واألحاديث بعض الناس هذا القول على 
فيه كثرية مث ذكر أحاديث عن إبراهيم وابن سريين فرأى مالك معانيها على إنقاء امليت ألن روايتهم 

جاءت عن رجال غري واحد يف عدد الغسل وما يغسل به فقال غسل فالن فالنا بكذا وكذا وقال غسل 
ا مث ورأينا واهلل أعلم ذلك على قدر ما حيضرهم مما يغسل به امليت وعلى قدر إنقائه فالن بكذا وكذ

الختالف املوتى يف ذلك واختالف احلاالت وما ميكن الغاسلني ويتعذر عليهم فقال مالك قوال جممال 
اء يغسل فينقى وكذلك روى الوضوء مرة واثنتني وثالثا وروى الغسل جممال وذلك كله يرجع إىل اإلنق

وإذا أنقى امليت مباء قراح أو ماء عد أجزأه ذلك من غسله كما ننزل ونقول معهم يف احلي وقد روى 
ولكن أحب إىل أن يغسل ثالثا مباء عد ال يقصر عن ثالث ملا قال النيب  :فيه صفة غسله قال الشافعي

ىت ينقوها وإن أنقوا يف أقل صلى اهلل عليه وسلم اغسلنها ثالثا وإن مل ينقه ثالثا أو مخسا قلنا يزيدون ح
من ثالث أجزأه وال نرى أن قول النيب صلى اهلل عليه وسلم إمنا هو على معىن اإلنقاء إذ قال وترا ثالثا 

أو مخسا ومل يوقت أخربنا بعض أصحابنا عن ابن جريج عن أيب جعفر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه 



عي قال أخربنا الثقة عن عطاء قال جيزيء يف غسل امليت وسلم غسل ثالثا أخربنا الربيع قال أخربنا الشاف
 مرة 
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فقال عمر بن عبد العزيز ليس فيه شيء مؤقت وكذلك بلغنا عن ثعلبه بن أيب مالك قال الشافعي   : 
والذي أحب من غسل امليت أن يوضع على سرير املوتى ويغسل يف قميص أخربنا مالك عن جعفر ابن 

ه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم غسل يف قميص قال فإن مل يغسل يف قميص ألقيت حممد عن أبي
على عورته خرقة لطيفة تواريها ويستر بثوب ويدخل بيتا ال يراه إال من يلى غسله ويعني عليه مث يصب 

ستنجي رجل املاء إذا وضع الذي يلى غسله على يده خرقة لطيفة فيشدها مث يبتديء بسفلته ينقيها كما ي
احلي مث ينظف يده مث يدخل اليت يلي هبا سفله فإن كان يغسله واحد أبدل اخلرقة اليت يلى هبا سفلته 

وأخذ خرقة أخرى نقية فشدها على يده مث صب املاء عليها وعلى امليت مث أدخلها يف فيه بني شفتيه وال 
بشيء من ماء فينقى شيئا إن كان يفغر فاه فيمرها على أسنانه باملاء ويدخل أطراف أصابعه يف منخريه 

هنالك مث يوضئه وضوءه للصالة مث يغسل رأسه وحليته بالسدر فإن كان ملبدا فال بأس أن يسرح بأسنان 
مشط مفرجة وال ينتف شعره مث يغسل شقه األمين ما دون رأسه إىل أن يغسل قدمه اليمىن وحيركه حىت 

يسر فيصنع به مثل ذلك ويقلبه على أحد شقيه إىل يغسل ظهره كما يغسل بطنه مث يتحول إىل شقه األ
اآلخر كل غسلة حىت ال يبقى منه موضع إال أتى عليه باملاء والسدر مث يصنع به ذلك ثالثا أو مخسا مث 

مير عليه املاء القراح قد ألقى فيه الكافور وكذلك يف كل غسله حىت ينقيه وميسح بطنه فيها مسحا رفيقا 
أخفى لشيء إن خرج منه قال وغسل املرأة شبيه مبا وصفت من غسل الرجل  واملاء يصب عليه ليكون

وقال بعض الناس يغسل األول مباء قراح وال يعرف زعم الكافور يف املاء أخربنا الربيع  :قال الشافعي
قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن أيوب بن أيب متيمة عن حممد بن سريين عن أم عطية األنصارية 

دخل علينا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حني توفيت ابنته فقال اغسلنها ثالثا أو مخسا أو أكثر  قالت
وإن  :من ذلك إن رأينت ذلك مباء وسدر واجعلن يف اآلخرة كافورا أو شيئا من كافور قال الشافعي



لشافعيكانت امرأة ضفروا شعر رأسها كله ناصيتها وقرنيها ثالث قرون مث ألقيت خلفها قال ا : 

وأنكر هذا علينا بعض الناس فقال يسدل شعرها من بني ثدييها وإمنا نتبع يف هذه اآلثار ولو قال قائل 
 متشط برأيه ما كان إال كقول هذا املنكر علينا 
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أخربنا الثقة من أصحابنا عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سريين عن أم عطية األنصارية رضي اهلل   
ا قالت ضفرنا شعر بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ناصيتها وقرنيها ثالث قرون فألقيناها عنه

ونأمر بأمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ملن غسلت وكفنت ابنته وحبديثها  :خلفها قال الشافعي
قال  حيتج الذي عاب على مالك قوله ليس يف غسل امليت شيء يوقت مث خيالفه يف غري هذا املوضع

وخالفنا يف ذلك فقال ال يسرح رأس امليت وال حليته وإمنا يكره من تسرحيه أن ينتف شعره فأما التسريح 
الرفيق فهو أخف من الغسل بالسدر وهو تنظيف ومتشية له قال ويتبع ما بني أظفاره بعود لني خيلل ما 

افعيحتت أظفار امليت من وسخ ويف ظاهر أذنيه ومساخه قال واملنهى قال الش ومن أصحابنا من قال  :
ال أرى أن حيلق بعد املوت شعر وال جيز له ظفر ومنهم من مل ير بذلك بأسا وإذا حنط امليت وضع 

الكافور على مساجده واحلنوط يف رأسه وحليته قال وإن وضع فيهما ويف سائر جسده كافورا فال بأس 
ضع على منخريه وفيه وأذنيه ودبره وإن إن شاء اهلل قال ويوضع احلنوط والكافور على الكرسف مث يو

كان له جراح نافذة وضع عليها قال فإن كان خياف من ميتته أو ميته أن يأتى عند التحريك إذا محل 
شيئا لعله من العلل استحببت أن يشد على سفليهما معا بقدر ما يراه ميسك شيئا إن أتى من ثوب 

لبيت الذي فيه امليت تبخري ال ينقطع حىت يفرغ صفيق فإن خف فلبد صفيق قال وجيب أن يكون يف ا
من غسله ليوارى رحيا إن كانت متغرية وال يتبع بنار إىل القرب قال وأحب إىل إن رأى من املسلم شيئا 
أن ال حيدث به فإن املسلم حقيق أن يستر ما يكره من املسلم وأحب إىل أن ال يغسل امليت إال أمني 

سله أوالهم بالصالة عليه وإن وىل ذلك غريه فال بأس وأحب أن يغض على غسله قال وأوىل الناس بغ
الذي يصب على امليت بصره عن امليت فإن عجز عن غسله واحد أعانه عليه غريه قال مث إذا فرغ من 



غسل امليت جفف يف ثوب حىت يذهب ما عليه من الرطوبة مث أدرج يف أكفانه قال وأحب ملن غسل 
واجب عندي واهلل أعلم وقد جاءت أحاديث يف ترك الغسل منها ال تنجسوا امليت أن يغتسل وليس بال

موتاكم وال بأس أن يغسل املسلم ذا قرابته من املشركني ويتبع جنائزه ويدفنه ولكن ال يصلى عليه 
وذلك أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر عليا رضي اهلل عنه يغسل أبا طالب وال بأس أن يعزى املسلم إذا 

ال الربيع إذا مات أبوه كافرامات ق   

 ID ' '   فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات  (ومثانية أيام) :كقوله اهلل تعاىل
  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :اهلاء وحذفها فتقول
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باب يف كم يكفن امليت    
أخربنا الربيع قال قال الشافعي  امليت يف ثالثة أثواب بيض وكذلك بلغنا أن النيب  رمحه اهلل ويكفن :

صلى اهلل عليه وسلم كفن وال أحب أن يقمص وال يعمم أخربنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أن 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كفن يف ثالثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص وال عمامة قال 

ن شاء اهلل وإمنا قلنا هذا ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم كفن يوم وما كفن فيه امليت أجزأه إ :الشافعي
أحد بعض القتلى بنمرة واحدة فدل ذلك على أن ليس فيه ال ينبغي أن نقصر عنه وعلى أنه جيزيء ما 

وارى العورة قال فإن قمص أو عمم فال بأس إن شاء اهلل وال أحب أن جياوز بامليت مخسة أثواب 
ا كفن امليت يف ثالثة أثواب أمجرت بالعود حىت يعبق هبا اجملمر مث يبسط أحسنها فيكون سرفا قال وإذ

وأوسعها أوهلا ويدر عليه شيء من احلنوط مث بسط عليه الذي يليه يف السعة مث ذر عليه من حنوط مث 
بسط عليه الذي يليه مث ذر عليه شيء من حنوط مث وضع امليت عليه مستقليا وحنط كما وصفت لك 

عليه القطن كما وصفته لك مث يثىن عليه صنفة الثوب الذي يليه على شقه األمين مث يثىن عليه ووضع 
صنفته األخرى على شقه األيسر كما يشتمل اإلنسان بالساج يعين الطيلسان حىت توازيها صنفة الثوب 



ياب عند رأسه اليت ثنيت أوال بقدر سعة الثوب مث يصنع باألثواب الثالثة كذلك قال ويترك فضل من الث
أكثر من عند رجليه ما يغطيهما مث يعطف فضل الثياب من عند الرأس والرجلني فإن خشى أن تنحل 

عقدت الثياب فإذا وضع يف اللحد حلت عقده كلها قال وإن كفن يف قميص جلع القميص دون الثياب 
ضيق إن شاء اهلل تعاىل والثياب فوقه وإن عمم جعلت العمامة دون الثياب والثياب فوقها وليس يف ذلك 

قال وإن مل يكن إال ثوب واحد أجزأ وإن ضاق وقصر غطى به الرأس والعورة ووضع على الرجلني 
فإن ضاق عن  :شيء وكذلك فعل يوم أحد ببعض أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم قال الشافعي

ه هكذا فإن قدروا على الرأس والعورة غطيت به العورة قال وإن مات ميت يف سفينة يف البحر صنع ب
دفنه وإال أحببت أن جيعلوه بني لوحني ويربطومها حببل ليحماله إىل أن ينبذه البحر بالساحل فلعل 

املسلمني أن جيدوه فيواروه وهي أحب إىل من طرحه للحيتان يأكلوه فإن مل يفعلوا وألقوه يف البحر 
ا وصفت وختالف الرجل يف الكفن إذا كان رجوت أن يسعهم قال واملرأة يصنع هبا يف الغسل واحلنوط م

 موجودا فتلبس الدرع وتؤزر وتعمم 
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وتلف ويشد ثوب على صدرها جبميع ثياهبا قال وأحب إىل أن جيعل اإلزار دون الدرع ألمر النيب   
غسل  صلى اهلل عليه وسلم يف ابنته بذلك والسقط يغسل ويكفن ويصلى عليه إن استهل وإن مل يستهل

وكفن ودفن قال واخلرقة اليت توازى لفافة تكفيه قال والشهداء الذين عاشوا وأكلوا الطعام مثل املوتى 
يف الكفن والغسل والصالة والذين قتلوا يف املعركة يكفنون بثياهبم اليت قتلوا فيها إن شاء أولياؤهم 

م وكفنهم يف غريها فإن قال قائل والوايل هلم وتنزع عنهم خفاف كانت وفراء وإن شاء نزع مجيع ثياهب
فقد قال النيب صلى اهلل عليه وسلم زملوهم بكلومهم ودمائهم فالكلوم والدماء غري الثياب ولو كفن 

بعضهم يف الثياب مل يكن هذا مضيقا وإن كفن بعض يف غري الثياب اليت قتل فيها وقد كفن رسول اهلل 
إذا غطى هبا رأسه بدت رجاله فجعل على رجليه صلى اهلل عليه وسلم بعض شهداء أحد بنمرة كان 

وكفن امليت  :شيئا من شجر وقد كان يف احلرب ال يشك أن قد كانت عليه ثياب قال الشافعي



وحنوطه ومؤنته حىت يدفن من رأس ماله ليس لغرمائه وال لوارثه منع ذلك فإن تشاحوا فيه فثالثة أثواب 
ط باملعروف ال سرفا وال تقصريا ولو مل يكن حنوط وال إن كان وسطا ال موسرا وال مقال ومن احلنو

رمحه اهلل تعاىل وإذا قتل املشركون املسلمني  :كافور يف شيء من ذلك رجوت أن جيزيء قال الشافعي
يف املعترك مل تغسل القتلى ومل يصل عليهم ودفنوا بكلومهم ودمائهم وكفنهم أهلوهم فيما شاءوا كما 

ياهبم اليت تشبه األكفان وتلك القمص واألزر واألردية والعمائم ال غريها يكفن غريهم إن شاءوا يف ث
وإن شاءوا سلبوها وكفنوهم يف غريها كما يصنع باملوتى من غريهم وتنزع عنهم ثياهبم اليت ماتوا فيها 
أال ترى أن بعض شهداء أحد كفن يف منرة وقد كان ال يشك إن شاء اهلل تعاىل عليهم السالح والثياب 

ال بعض الناس يكفنون يف الثياب اليت قتلوا فهيا إال فراء أو حشوا أو لبدا قال ومل يبلغنا أن أحدا كفن وق
يف جلد وال فرو وال حشو وإن كان احلشو ثوبا كله فلو كفن به مل أر به بأسا ألنه من لبوس عامة 

 يغسلون واحتج بأن الناس فأما اجللد فليس يعلم من لباس الناس وقال بعض الناس يصلى عليهم وال
الشعيب روى أن محزة صلى عليه سبعون صالة وكان يوتى بتسعة من القتلى محزة عاشرهم ويصلى 
عليهم مث يرفعون ومحزه مكانه مث يؤتى بآخرين فيصلى عليهم ومحزة مكانه حىت صلى عليه سبعون 

رة يف قول الشعيب صالة قال وشهداء أحد اثنان وسبعون شهيدا فإذا كان قد صلى عليهم عشرة عش
 فالصالة ال تكون أكثر من سبع صلوات أو مثان فنجلعه على أكثرها على 
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أنه صلى على اثنني صالة وعلى محزة صالة فهذه تسع صلوات فمن أين جاءت سبعون صالة وإن   
تسع صلوات ست  كان عىن سبعني تكبرية فنحن وهم نزعم أن التكبري على اجلنائز أربع فهي إذا كانت

وثالثون تكبرية فمن أين جاءت أربع وثالثون فينبغي ملن روى هذا احلديث أن يستحيي على نفسه وقد 
كان ينبغي له أن يعارض هبذه األحاديث كلها عينان فقد جاءت من وجوه متواترة بأن النيب صلى اهلل 

ن وال يصلى عليهم ما كانت عليه وسلم مل يصل عليهم وقال زملوهم بكلومهم ولو قال قائل يغسلو
احلجة عليه إال أن يقال له تركت بعض احلديث وأخذت ببعض قال ولعل ترك الغسل والصالة على من 



قتله مجاعة املشركني إرادة أن يلقوا اهلل جل وعز بكلومهم ملا جاء فيه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أن 
كرامة اهلل جل وعز هلم عن الصالة هلم مع التخفيف ريح الكلم ريح املسك واللون لون الدم واستغنوا ب

على من بقى من املسلمني ملا يكون فيمن قاتل بالزحف من املشركني من اجلراح وخوف عودة العدو 
ورجاء طلبهم ومههم بأهليهم وهم أهلهم هبم قال وكان مما يدل على هذا أن رؤساء املسلمني غسلوا 

ا صار إىل الشهادة يف غري حرب وغسلوا املبطون واحلريق والغريق عمر وصلوا عليه وهو شهيد ولكنه إمن
وصاحب اهلدم وكلهم شهداء وذلك أنه ليس فيمن معهم من األحياء معىن أهل احلرب فأما من قتل يف 
املعركة وكذلك عندى لو عاش مدة ينقطع فيها احلرب ويكون األمان وإن مل يطعم أخربنا مالك عن 

ر بن اخلطاب غسل وكفن وصلي عليه قال الشافعينافع عن ابن عمر أن عم وإن قتل صغري يف  :
معركة أو امرأة صنع هبما ما يصنع بالشهداء ومل يغسال ومل يصل عليهما ومن قتل يف العترك بسالح أو 
غريه أو وطء دابة أو غري ذلك مما يكون به احلتف فحاله حال من قتل بالسالح وخالفنا يف الصيب بعض 

ليس كالشهيد وقال قولنا بعض الصحابة وقال الصغري شهيد وال ذنب له فهو أفضل من الناس فقال 
الكبري أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا بعض أصحابنا عن ليث بن سعد عن عبد الرمحن بن 

 كعب بن مالك عن جابر بن عبد اهلل أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل يصل على قتلي أحد ومل
يغسلهم أخربنا بعض أصحابنا عن أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول اهلل صلى اهلل 

عليه وسلم مل يصل على قتلى أحد ومل يغسلهم أخربنا سفيان عن الزهري وثبته معمر عن ابن أيب 
 الصغري أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أشرف 
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ت على هؤالء فزملوهم بدمائهم وكلومهم على قتلى أحد فقال شهد    

باب املقتول الذي يغسل ويصلى عليه    
  

ومن مل يوجد وليس يف التراجم    



قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل ومن قتله مشرك منفردا أو مجاعة يف حرب من أهل البغي أو غريهم أو  :
قتله املشركون ومعىن من قتله  قتل بقصاص غسل إن قدر على ذلك وصلى عليه ألن معناه غري معىن من

مشرك منفردا مث هرب غري معىن من قتل يف زحف املشركني ألن املشركني ال يؤمن أن يعودوا ولعلهم 
أن يطلبوا واحدا منهم فيهرب وتؤمن عودته وأهل البغي منا وال يشبهون املشركني أال ترى أنه ليس لنا 

الناس من قتل مظلوما يف غري املصر بغري سالح فيغسل  اتباعهم كما يكون لنا اتباع املشركني وقال بعض
فقيل له إن كنت قلت هذا بأثر عقلناه قال ما فيه أثر قلنا فما العلة اليت فرقت فيها بني هؤالء أردت اسم 

الشهادة فعمر شهيد قتل يف املصر وغسل وصلى عليه وقد جند اسم الشهادة يقع عندنا وعندك على 
الح والغريق واملبطون وصاحب اهلدم يف املصر وغريه وال نفرق بني ذلك وحنن القتل يف املصر بغري س

وأنت نصلى عليهم ونغسلهم وإن كان الظلم به اعتللت فقد تركت من قتل يف املصر مظلوما بغري 
سالح من أن تصريه إىل حد الشهداء ولعله أن يكون أعظمهم أجرا ألن القتل بغري سالح أشد منه وإذا 

ه كان أعظم أجرا وقال بعض الناس أيضا إذا أغار أهل البغي فقتلوا فالرجال والنساء كان أشد من
والولدان كالشهداء ال يغسلون وخالفه بعض أصحابه فقال الولدان أطهر وأحق بالشهادة قال 

وكل هؤالء يغسل ويصلى عليه ألن الغسل والصالة سنة من بىن آدم ال خيرج منها إال من  :الشافعي
ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم فهم الذين قتلهم املشركون اجلماعة خاصة يف قال الشافعيتركه رسو من  :

أكله سبع أو قتله أهل البغي أو اللصوص أو مل يعلم من قتله غسل وصلى عليه فإن مل يوجد إال بعض 
 جسده صلى على ما وجد منه وغسل ذلك العضو وبلغنا عن أيب عبيدة أنه صلى على رءوس قال بعض
أصحابنا عن ثور بن زيد عن خالد بن معدان إن أبا عبيدة صلى على رءوس وبلغنا أن طائرا ألقى يدا 

مبكة يف وقعة اجلمل فعرفوها باخلامت فغسلوها وصلوا عليها قال بعض الناس يصلى على البدن الذي فيه 
 يوجد يف أرض وإن كان القسامة فيه عنده ومل :القسامة وال يصلى على رأس وال يد قال الشافعي

أحد فكيف نصلى عليه وما للقسامة والصالة والغسل وإذا جاز أن يصلي على بعض جسده دون بعض 
 فالقليل من يديه 

   
 

 381 :صفحة 



 
والكثري من ذلك هلم سواء وال يصلى على الرأس والرأس موضع السمع والبصر واللسان وقوام البدن   

املسلمني وحرمة قليل البدن ألنه كان فيه الروح حرمة كثريه يف ويصلى على البدن بال رأس الصالة سنة 
 الصالة 

باب اختالط موتى املسلمني مبوتى الكفار    
  

وليس يف التراجم    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل وإذا غرق الرجال أو أصاهبم هدم أو حريق وفيهم مشركون كانوا أكثر  :

الصالة املسلمني دون املشركني وقال بعض الناس إذا كان أول أقل من املسلمني صلى عليهم وينوى ب
املسلمون أكثر صلى عليه ونوى بالصالة املسلمني دون املشركني وإن كان املشركون أكثر مل يصل على 

لئن جازت الصالة على مائة مسلم فيهم مشرك بالنية لتجوزن على مائة  :واحد منهم قال الشافعي
ن يكونوا إذا خالطهم مشرك ال يعرف فقد حرمت الصالة عليهم وإن مشرك فيهم مسلم وما هو إال أ

الصالة حترم على املشركني فال يصلى عليهم أو تكون الصالة واجبة على املسلمني وإن خالطهم مشرك 
نوى املسلم بالصالة ووسع ذلك املصلى وإن مل يسع الصالة يف ذلك مكان املشركني كانوا أكثر أو أقل 

ا حنتاج يف هذا القول إىل أن نبني خطأه بغريه فإن اخلطأ فيه لبني وما ينبغي أن وم :قال الشافعي
  يشكل على أحد له علم

 ID ' '    صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن
 العرب وال 

  
يتوقف فيه إال جاهل غيب   .  
  

بن السكيت وغريمها عن العرب والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وا    احلذف كما حكاه  -
  

الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن     
  



يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم    جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :
  

بسبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العر   .  
  

وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله     
  

ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها    أنه ملا ثبت  :
  

جواز    سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :
  
   
 

فحة ص : 382 
 
   

باب محل اجلنازة وليس يف التراجم    
قال الشافعي  : رمحه اهلل تعاىل ويستحب للذي حيمل اجلنازة أن يضع السرير على كاهله بني العمودين  

املقدمني وحيمل باجلوانب األربع وقال قائل ال حتمل بني العمودين هذا عندنا مستنكر فلم يرض أن 
مه حىت عاب قول من قال بفعله هذا وقد روى عن بعض أصحاب رسول جهل ما كان ينبغي له أن يعل

اهلل صلى اهلل عليه وسلم أهنم فعلوا ذلك أخربنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال رأيت سعد بن أيب 
وقاص يف جنازة عبد الرمحن ابن عوف قائما بني العمودين املقدمني واضعا السرير على كاهله وأخربنا 

ا عن ابن جريج عن يوسف ابن ماهك أنه رأى ابن عمر يف جنازة رافع بن خديح قائما بعض أصحابن
بني قائميت السرير أخربنا الثقة عن إسحق بن حيىي ابن طلحة عن عمه عيسى بن طلحة قال رأيت عثمان 
 بن عفان حيمل بني عمودي سرير أمه فلم يفارقه حىت وضعه أخربنا بعض أصحابنا عن عبد اهلل بن ثابت

عن أبيه قال رأيت أبا هريرة حيمل بني عمودي سرير سعد بن أيب وقاص أخربنا بعض أصحابنا عن 
شرحبيل بن أيب عون عن أبيه قال رأيت ابن الزبري حيمل بني عمودي سرير املسور ابن خمرمة قال 



ل اهلل فزعم الذي عاب هذا علينا أنه مستنكر ال نعلمه إال قال برأيه وهؤالء أصحاب رسو :الشافعي
رمحه اهلل تعاىل إذا  :صلى اهلل عليه وسلم وما سكتنا عنه من األحاديث أكثر مما ذكرنا قال الشافعي
مات احملرم غسل مباء وسدر وكفن يف ثيابه اليت أحرم فيها أو غريها ليس فيها قميص وال عمامة وال 

خيمر رأسه ويصلى عليه  يعقد عليه ثوب كما ال يعقد احلي احملرم وال ميس بطيب وخيمر وجهه وال
ويدفن وقال بعض الناس إذا مات كفن كما يكفن غري احملرم وليس ميت إحرام واحتج بقول عبد اهلل بن 

عمر ولعل عبد اله بن عمر مل يسمع احلديث بل ال أشك إن شاء اهلل ولو مسعه ما خالفه وقد ثبت عن 
عثمان بن عفان مثله وما ثبت عن رسول اهلل  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قولنا كما قلنا وبلغنا عن

صلى اهلل عليه وسلم فليس ألحد خالفه إذا بلغه أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا ابن عيينة 
 عن عمرو بن دينار قال مسعت سعيد 
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رجل عن بعريه فوقص  بن جبري يقول مسعت ابن عباس يقول كنا مع النيب صلى اهلل عليه وسلم فخر  
فمات فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم اغسلوه مباء وسدر وكفنوه يف ثوبيه وال ختمروا رأسه قال سفيان 

وزاد إبراهيم ابن أيب حبرة عن سعيد بن جبري عن ابن عباس أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ومخروا 
القيامة ملبيا أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج وجهه وال ختمروا رأسه وال متسوه طيبا فإنه يبعث يوم 

 عن ابن شهاب أن عثمان بن عفان صنع حنو ذلك 
وما يفعل بعد كل تكبرية وليس يف التراجم    

قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل إذا صلى الرجل على اجلنازة كرب أربعا وتلك السنة ورويت عن النيب  :
ل أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن صلى اهلل عليه وسلم أخربنا الربيع قا

املسيب عن أيب هريرة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم نعى للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه وخرج هبم 
إىل املصلى فصف هبم وكرب أربع تكبريات أخربنا مالك عن ابن شهاب أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف 

رضت فأخرب النيب صلى اهلل عليه وسلم مبرضها قال وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه أخربه أن مسكينة م



وسلم يعود املرضى ويسأل عنهم فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا ماتت فآذنوين هبا فخرج 
 جبنازهتا ليال فكرهوا أن يوقظوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فلما أصبح رسول اهلل صلى اهلل عليه

وسلم أخرب بالذي كان من شأهنا فقال أمل آمركم أن تؤذنوين هبا فقالوا يا رسول اهلل كرهنا أن نوقظك 
ليال فخرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حيت صف بالناس على قربها وكرب أربع تكبريات قال 
على النيب قال  فلذلك نقول يكرب أربعا على اجلنائز يقرأ يف األوىل بأم القرآن مث يصلى :الشافعي

إنا صلينا على اجلنازة وعلمنا كيف سنة الصالة فيها لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فإذا  :الشافعي
وجدنا لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سنة اتبعناها أرأيت لو قال قائل أزيد يف التكبري علي ما قلتم ألهنا 

يه حجة إال أن نقول قد خالفت السنة وكذلك ليست بفرص أوال أكرب وأدعوا للميث هل كانت لنا عل
احلجة على من قال ال يقرأ إال أن يكون رجل مل تبلغه السنة فيها أخربنا إبراهيم بن حممد عن عبد اهلل 

بن حممد بن عقيل عن جابر بن عبد اهلل أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كرب على امليت أربعا وقرأ بأم 
 القرآن بعد التكبرية األوىل 
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أخربنا إبراهيم بن حممد عن سعد عن أبيه عن طلحة بن عبد اهلل بن عوف قال صليت خلف ابن عباس   
على جنازة فقرأ فيها بفاحتة الكتاب فلما سلم سألته عن ذلك فقال سنة وحق أخربنا ابن عيينة عن حممد 

هر بفاحتة الكتاب على اجلنازة وقال بن عجالن عن سعيد بن أيب سعيد املقربي قال مسعت ابن عباس جي
إمنا فعلت لتعلموا أهنا سنة أخربنا مطرف ابن مازن عن معمر عن الزهري قال أخربين أبو أمامة بن سهل 
أنه أخربه رجل من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم أن السنة يف الصالة على اجلنازة أن يكرب اإلمام مث 

ة األوىل سرا يف نفسه مث يصلى على النيب صلى اهلل عليه وسلم وخيلص يقرأ بفاحتة الكتاب بعد التكبري
الدعاء للميت يف التكبريات ال يقرأ يف شيء منهن مث يسلم سرا يف نفسه أخربنا مطرف بن مازن عن 

معمر عن الزهري قال حدثين حممد الفهري عن الضحاك بن قيس أنه قال مثل قول أيب أمامة قال 
دون بإمامهم يصنعون ما يصنعقال الشافعيوالناس يقت :الشافعي وابن عباس والضحاك بن قيس  :



رجالن من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم ال يقوالن السنة إال لسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
أخربنا بعض أصحابنا عن ليث بن سعد عن الزهري عن أيب أمامة قال السنة  :إن شاء اهلل قال الشافعي

على اجلناز بفاحتة الكتاب قال الشافعي أن يقرأ وأصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم ال يقولون  :
بالسنة واحلق إال لسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إن شاء اهلل تعاىل أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي 

 بن عمرو بن قال أخربنا إبراهيم بن حممد عن إسحق بن عبد اهلل عن موسى بن وردان عن عبد اهلل
العاص أنه كان يقرأ بأم القرآن بعد التكبرية علي اجلنازة وبلغنا ذلك عن أيب بكر الصديق وسهل بن 

وال بأس أن يصلى على امليت  :حنيف وغريمها من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم قال الشافعي
ه بالنية وقال بعض الناس ال بالنية فقد فعل ذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالنجاشي صلى علي

يصلى عليه بالنية وهذا خالف سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الذي ال حيل ألحد خالفها وما 
نعلمه روى يف ذلك شيئا إال ما قال برأيه قال وال بأس أن يصلى على القرب بعد ما يدفن امليت بل 

 نستحبه وقال بعض الناس ال 
   
 

 385 :صفحة 
 

ى القرب وهذا أيضا خالف سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الذي ال حيل ألحد علمها يصلى عل  
خالفها قد صلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على قرب الرباء بن معرور وعلى قرب غريه أخربنا الربيع 

عليه وسلم  قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن الزهري عن أيب أمامة بن سهل أن النيب صلى اهلل
وصلت عائشة على قرب أخيها وصلى ابن عمر على قرب  :صلى على قرب امرأة وكرب أربعا قال الشافعي

ويرفع املصلى يديه كلما كرب على اجلنازة يف كل تكبرية لألثر  :أخيه عاصم بن عمر قال الشافعي
يف كل تكبرية كربها يف  والقياس على السنة يف الصالة وأن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رفع يديه

الصالة وهو قائم أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا حممد بن عمر عن عبد اهلل بن عمر بن 
وبلغين عن  :حفص عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه كلما كرب على اجلنازة قال الشافعي

أهل العلم ببلدنا وقال بعض الناس ال سعيد بن املسيب وعروة بن الزبري مثل ذلك وعلى ذلك أدركت 



يرفع يديه رال يف التكبرية األوىل وقال ويسلم تسليمة يسمع من يليه وإن شاء تسليمتني أخربنا مالك عن 
ويصلى على اجلنازة فياما  :نافع عن ابن عمر أنه كان يسلم يف الصالة على اجلنازة قال الشافعي

عذر أو ركبانا أعادوا وإن صلوا بغري طهارة أعادوا وإن دفنوه مستقبلى القبلة ولو صلوا جلوسا من غري 
بغري صالة وال غسل أو لغري القبلة فال بأس عندي أن مياط عنه التراب وحيول فيوجه للقبلة وقيل خيرج 

ويغسل ويصلى عليه ما مل يتغري فإن دفن وقد غسل ومل يصل عليه مل أحب إخراجه وصلى عليه يف القرب 
وأحب إذا كرب على اجلنازة أن يقرأ بأم القرآن بعد التكبرية األوىل مث يكرب مث يصلى  :قال الشافعي
على النيب صلى اهلل عليه وسلم ويستغفر للمؤمنني واملؤمنات مث خيلص الدعاء للميت وليس يف الدعاء 
شيء مؤقت وأحب أن يقول اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن ال إله إال أنت وأن 

حممدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان حمسنا فزد يف إحسانه وارفع درجته وقه عذاب القرب 
وكل هول يوم القيامة وابعثه من اآلمنني وإن كان مسيئا فتجاوز عنه وبلغه مبغفرتك وطولك درجات 

يقه وانقطع عمله احملسنني اللهم فارق من كان حيب من سعة الدنيا واألهل وغريهم إىل ظلمة القرب وض
 وقد جئناك شفعاء له ورجونا له رمحتك وأنت 

   
 

 386 :صفحة 
 

قال الشافعي   مسعنا من أصحابنا من يقول املشي أمام اجلنازة أفضل من املشي خلفها ومل أمسع أحدا  :
عندنا خيالف يف ذلك وقال بعض الناس املشي خلفها أفضل واحتج بأن عمر إمنا قدم الناس لتضايق 

ريق حىت كأنا مل حنتج بغري ما رويا عن عمر يف هذا املوضع واحتج بأن عليا رضي اهلل عنه قال املشي الط
خلفه أفضل واحتج بأن اجلنازة متبوعة وليست بتابعة وقال التفكر يف أمرها إذا كان خلفها أكثر قال 

سلم أمامها وقد علموا أن واحلبة يف أن املشي أمام اجلنازة أفضل مشى النيب صلى اهلل عليه و :الشافعي
لعامة تقتدي هبم وتفعل فعلهم ومل يكونوا مع تعليمه العامة نعلمهم يدعون موضع الفضل يف اتباع 

اجلنازة ومل نكن حنن نعرف موضع الفضل إال بفعلهم فإذا فعلوا شيئا وتتابعوا عليه كان ذلك موضع 
سلم أثبت من أن حيتاج معها إىل غريها وإن الفضل فيه واحلجة فيه من مشى رسول اهلل صلى اهلل عليه و



كان يف اجتماع أئمة اهلدى بعده احلجة ومل ميشوا يف مشيهم لتضايق الطريق إمنا كانت املدينة أو عامتها 
فضاء حىت عمرت بعد فأين تضايق الطريق فيها ولسنا نعرف عن علي رضي اهلل عنه خالف فعل 

م نر من مشى أمامها إال التباعها فإذا مشى حلاجته فليس بتابع أصحابه وقال قائل هذا اجلنازة متبوعة فل
للجنازة وال يشك عند أحد أن من كان أمامها هو معها ولو قال قائل اجلنازة متبوعة فرأى هذا كالما 

ضعيفا ألن اجلنازة إمنا هي تنقل ال تتبع أحدا وإمنا يتبع هبا وينقلها الرجال وال تكون هي تابعة وال زائلة 
أن يزال هبا ليس للجنازة عمل إمنا العمل من تبعها وملن معها ولو شاء حمتج أن يقول أفضل ما يف  إال

اجلنازة محلها واحلامل إمنا يكون أمامها مث حيملها لكان مذهبا والفكر للمتقدم واملتخلف سواء ولعمري 
فلة وال يؤمن عليه إذا كان ملن ميشى من أمامها الفكر فيها وإمنا خرج من أهله يتبعها إن هذه ملن الغ

هكذا أن ميشى وهو خلفها أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا ابن عيينة عن الزهري عن سامل 
عن أبيه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ميشون أمام اجلنازة أخربنا مسلم بن خالد 

أبيه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم وأبا بكر وعمر  وغريه عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سامل عن
وعثمان كانوا ميشون أمام اجلنازة أخربنا مالك عن حممد بن املنكدر عن ربيعة عن عبد اهلل بن اهلدير أنه 

 أخربه أنه رأى عمر بن اخلطاب يقدم الناس أما زينب بنت جحش 
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ن عبيد موىل السائب قال رأيت ابن عمر وعبيد بن عمري ميشيان أخربنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار ع  
وحبديث ابن عمر  :أمام اجلنازة فتقدما فجلسا يتحدثان فلما جازت هبما اجلنازة قاما قال الشافعي
وغريه أخذنا يف أنه ال بأس أن يتقدم فيجلس قبل أن ال يؤتى باجلنازة وال ينتظر أن يأذن له أهلها يف 

أيضا بال إذن وأحب إىل لو استتم ذلك كله قال الشافعياجللوس وينصرف  أحب محل اجلنازة من  :
أين محلها ووجه محلها أن يضع ياسرة السرير املقدمة على عاتقه األمين مث ياسرته املؤخرة مث يامنة لسرير 

مياسره مرة  املقدمة على عاتقه األيسر مث يامنته املؤخرة وإذا كان الناس مع اجلنازة كثريين مث أتى على
أحببت له أن يكون أكثر محله بني العمودين وكيفما حيمل فحسن ومحل الرجل واملرأة سواء وال حيمل 



النساء امليت وال امليتة وإن ثقلت امليتة فقد رأيت من حيمل عمدا حىت يكون من حيملها على ستة ومثانية 
ل عليه أجزأ وإن كان يف موضع عجلة على السرير وعلى اللوح إن مل يوجد السرير وعلى احململ وما مح

أو بعض حاجة تتعذر فخيف عليه التغري قبل يهيأ له ما حيمل عليه محل على األيدي والرقاب ومشى 
باجلنازة أسرع سجية مشى الناس ال اإلسراع الذي يشق علي ضعفة من يتبعها إال أن خياف تغريها أو 

أهل اجلنازة اإلبطاء يف شيء من حاالهتا من غسل أو انبجاسها فيعجلوهنا ما قدروا وال أحب ألحد من 
  وقوف عند القرب فإن هذا مشقة على من يتبع اجلنازة

 ID ' '    عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل
 أجري عليها 

  
هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك   نت تريد األيامسرت مخسا وأ :  صمت  :أو .

  
مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها     
  

فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر     
  

على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  
  

حيان أنه يقال ونقل أبو    وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :
  

والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب     
  

الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف     
  

ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه     
  

أفصح هذا إن ثبت    صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :
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باب اخلالف يف إدخال امليت القرب    
قال الشافعي  يت سال من قبل رأسه وقال بعض الناس يدخل معترضا من قبل رمحه اهلل تعاىل وسل امل :

القبلة وروى محاد عن إبراهيم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أدخل من قبل القبلة معترضا أخربين الثقات 
من أصحابنا أن قرب النيب صلى اهلل عليه وسلم على ميني الداخل من البيت الصق باجلدار واجلدار الذي 

بلة البيت وأن حلده حتت اجلدار فكيف يدخل معترضا واللحد الصق باجلدار ال يقف عليه للحد جلنبه ق
شيء وال ميكن إال أن يسل سال أو يدخل من خالف القبلة وأمور املوتى وإدخاهلم من األمور املشهورة 

ديث عندنا لكثرة املوت وحضور األئمة وأهل الثقة وهو من األمور العامة اليت يستغىن فيها عن احل
ويكون احلديث فيها كالتكليف بعموم معرفة الناس هلا ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واملهاجرون 

واألنصار بني أظهرنا ينقل العامة عن العامة ال خيتلفون يف ذلك أن امليت يسل سال مث جاءنا آت من غري 
أن النيب صلى اهلل عليه وسلم  بلدنا يعلمنا كيف ندخل امليت مث مل يعلم حىت روى عن محاد عن إبراهيم

أدخل معترضا أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مسلم بن خالد وغريه عن ابن جريج عن 
عمر ان بن موسى أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سل من قبل رأسه والناس بعد ذلك أخربنا الثقة 

ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم من قبل رأسه عن عمرو بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال سل رسو
وأخربنا بعض أصحابنا عن أيب الزناد وربيعة وابن الضر ال اختالف بينهم يف ذلك أن رسول اهلل صلى 

ويسطح القرب وكذلك بلغنا عن النيب  :اهلل عليه وسلم سل من قبل رأسه وأبو بكر وعمر قال الشافعي
م ابنه ووضع عليه حصى من حصى الروضة وأخربنا إبراهيم بن صلى اهلل عليه وسلم أنه سطح قرب إبراهي

حممد عن جعفر بن حممد عن أبيه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم رش على قرب إبراهيم ابنه ووضع عليه 
حصباء واحلصباء ال تثبت إال على قرب مسطح وقال بعض الناس يسنم القرب ومقربة املهاجرين واألنصار 

يشخص من األرض حنو من شرب وجيعلعليها البطحاء مرة ومرة تطني وال أحسب عندنا مسطح قبورها و



هذا من األمور اليت ينبغي أن ينقل فيها أحد علينا وقد بلغين عن القاسم ابن حممد قال رأيت قرب النيب 
صلى اهلل عليه وسلم وأيب بكر وعمر مسطحه قال ويغسل الرجل امرأته إذا ماتت واملرأة زوجها إذا 

وقال بعض الناس تغسل مات   
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املرأة زوجها وال يغسلها فقيل له مل فرقت بينهما قال أوصى أبو بكر أن تغسله أمساء فقلت وأوصت   
فاطمة أن يغسلها علي رضي اهلل عنهما قال وإمنا قلت أن تغسله هي ألهنا يف عدة منه قلنا إن كانت 

طلحة رضي اهلل عنه وال ابن عباس وال غريمها يف ذكل شيء  احلجة األثر عن أيب بكر فلو مل يرو عن
كانت احلجة عليك بأن قد علمنا أنه ال حيل هلا منه إال ما حل له منها قال أال ترى أن له أن ينكح إذا 

ماتت أربع نسوة سواها وينكح أختها فقيل له العدة والنكاح ليسا من الغسل يف شيء أرأيت قولك 
سواها أهنا فارقت حكم احلياة وصارت كأهنا ليست زوجة أو مل تكن زوجة قط  ينكح أختها أو أربعا

قيل نعم قيل فهو إذا مات زوج أو كأنه مل يكن زوجا قال بل ليس بزوج قد انقطع حكم احلياة عنه 
كما انقطع عنها غري أن عليها منه عدة قلنا العدة جعلت عليها بسبب ليس هذا أال ترى أهنا تعتد وال 

أهنا تتوىف فينكح أربعا ويتوىف تنكح دخل هبا أو مل يدخل هبا حىت تعتد أربعة وعشرا شيء جعله يعتد و
اهلل تعاىل عليها دونه وأن كل واحد من الزوجني فيما حيل له وحيرم عليه من صاحبه سواء أرأيت لو 

بلى قيل فإن بانت طلقها ثالثا أليست عليها منه عدة قال بلى قلت فكذلك لو بانت بإيالء أو لعان قال 
منه مث مات وهي يف عدة الطالق أتغسله قال ال قلت ومل قد زعمت أن غسلها إياه دون غسله إياها إمنا 
هو بالعدة وهذه تعتد قال ليست له بامرأة قلت فما ينفعك حجتك بالعدة كالعبث كان ينبغي أن تقول 

رم عليها غسله قيل أفيحل هلا يف العدة منه تغسله إذا زعمت أن العدة حتل هلا منه ما حيرم عليها فال حي
ومها حيان أن تنظر إىل فرجه ومتسكه كما كان حيل هلا قبل الطالق قال ال قيل وهي منه يف عدة قال 

وال حتل العدة ههنا شيئا وال حترمه إمنا حيله عقد النكاح فإذا زال بان ال يكون له عليها فيه رجعة فهي 
تعد النساء قيل وكذلك هو منها قال نعم قيل فلو قال هذا غريكم ضعفتموه منه فيما حيل له وحيرم كما 



وهي ال تعدو وهو ال يعدو إذا ماتت أن يكون عقد النكاح زائال بال زوال للطالق فال حيل له غسلها 
وال هلا غسله أو يكون ثابتا فيحل لكل منهما من صاحبه ما حيل لآلخر أو نكون مقلدين لسلفنا يف هذا 

مر أبو بكر وسط املهاجرين واألنصار أن تغسله أمساء وهو فيما حيل له وحيرم عليه أعلم وأتقى هلل فقد أ
وذلك دليل على أنه كان إذا رأى هلا أن تغسله إذا مات كان له أن يغسلها إذا مات ألن العقد الذي 

ا انعقد حل حىت حلت له به هو العقد الذي به حل هلا أال ترى أن الفرج كان حراما قبل العقد فلم
تنفسخ العقدة فلكل واحد من الزوجني فيما حيل لكل واحد منهما من صاحبه ما لآلخر ال يكون 

 للواحد منهما 
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يف العقد شيء ليس لصاحبه وال إذا انفسخت مل يكن له عليها الرجعة شيء ال حيل لصاحبه وال إذا   
االت سواء أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربين مات شيء ال حيل الصحبه فهما يف هذه احل

إبراهيم بن حممد عن عبد اهلل بن أيب بكر عن الزهري عن عروة بن الزبري أن عائشة قالت لو استقبلنا من 
أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال نساؤه أخربنا إبراهيم بن حممد عن عمارة 

بنت حممد بن جعفر بن أيب طالب عن جدهتا أمساء بنت عميس أن فاطمة بنت رسول اهلل  عن أم حممد
 صلى اهلل عليه وسلم أوصتها أن تغسلها إذا 

باب العمل يف اجلنائز    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال حق على الناس غسل امليت والصالة عليه ودفنه ال يسع عامتهم  

هم من فيه كفاية له أجزأ إن شاء اهلل تعايل وهو كاجلهاد عليهم حق أن ال يدعوه تركه وإذا قام بذلك من
وإذا ابتدر منهم من يكفى الناحية اليت يكون هبا اجلهاد أجزأ عنهم والفضل ألهل الوالية ذلك عن أهل 

ظنه كليب وإمنا ترك عمر عندنا واهلل أعلم عقوبة من مر باملرأة اليت دفنها أ :التخلف عنه قال الشافعي
ألن املار املنفرد قد كان ياتكل على غريه ممن يقوم مقامه فيه وأما أهل رفقة متفردين يف طريق غري 

مأهولة لو تركوا ميتا منهم وهو عليهم أن يواروه فإنه ينبغي لإلمام أن يعاقبهم الستخفافهم مبا جيب 



فعلى السلطان أخذه منهم  عليهم من حوائجهم يف اإلسالم وكذلك كل ما وجب على الناس فضيعوه
وعقوبتهم فيه مبا يرى غري متجاوز القصد يف ذلك قال وأحب إذا مات امليت أن ال يعجل أهله غسله 
ألنه قد يغشى عليه فيخيل إليهم أنه قد مات حىت يروا عالمات املوت املعروفة فيه وهو أن تسترخي 

يعرفون هبا املوت فإذا رأوها علجوا غسله ودفنه قدماه وال تنتصبان وأن تنفرج زندا يديه والعالمات اليت 
فإن تعجيله تأدية احلق إليه وال ينتظر بدفن امليت أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم بن 

سعد عن ابن شهاب أن قبيصة بن ذؤيب كان حيدث أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أغمض أبا 
وه وإن خيف استرخاء حلييه شد بعصابة قال ورأيت من يلني مفاصله ويطبق ف :سلمة قال الشافعي
ويبسطها لتلني وال جتسو ورأيت الناس يضعون احلديدة السيف أو غريه على بطن امليت والشيء من 

 الطني املبلول كأهنم يذودون أن تربو بطنه فما صنعوا من ذلك مما رجوا وعرفوا أن فيه دفع 
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رجوت أن ال يكون به بأس إن شاء اهلل تعاىل ومل أر من شأن الناس أن يضعوا الزاووق يعين مكروه   
الزئبق يف أذنه وأنفه وال أن يضعوا املرتك يعين املرداسنج على مفاصله وذلك شيء تفعله األعاجم 
 شيئا يريدون به البقاء للميت وقد جيعلونه يف الصندوق ويفضون به إىل الكافور ولست أحب هذا وال

منه ولكن يصنع به كما يصنع باهل اإلسالم مث يغسل والكفن واحلنوط والدفن فإنه صائر إىل اهلل جل 
وعز والكرامة له برمحة اهلل تعاىل والعمل الصاحل قال وبغلين أنه قيل لسعد بن أيب وقاص نتخذ لك شيئا 

هلل عليه وسلم انصبوا علي اللنب كأنه الصندوق من اخلشب فقال اصنعوا يب ما صنعتم برسول اهلل صلى ا
 وأهيلوا على التراب 

باب الصالة على امليت    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل إذا حضر الويل امليت أحببت أن ال يصلى عليه إال بأمر وليه ألن هذا  :

الوايل  من األمور اخلاصة اليت أرى الويل أحق هبا من الوايل واهلل تعاىل أعلم وقد قال بعض من له علم
أحق وإذا حضر الصالة عليه أهل القرابة فأحقهم به األب واجلد من قبل األب مث الولد وولد الولد مث 



األخ لألب واألم مث األخ لألب مث أقرب الناس من قبل األب وليس من قبل األم ألنه إمنا الوالية للعصبة 
أسنهم إال أن تكون حاله ليست فإذا استوى الوالة يف القرابة وتشاحوا وكل ذي حق فأحبهم إىل 

حممودة فكان أفضلهم وأفقههم أحب إىل فإن تقاربوا فأسنهم فإن استووا وقلما يكون ذلك فلم 
يصطلحوا أقرع بينهم فأيهم خرج مسهه وىل الصالة عليه قال واحلر من الوالة أحق بالصالة عليه من 

ويل أو غري ويل مع نسوة بعال رجال ميتا اململوك وال بأس بصالة اململوك عن اجلنازة وإذا حضر رجل 
أو امرأة فهو أحق بالصالة عليها من النساء إذا عقل الصالة وإن مل يبلغ مملوكا كان أو حرا فإن مل يكن 
يعقل الصالة صلني على امليت صفا منفردات وإن أمتهن إحداهن وقامت وسطهن مل أر بذلك بأسا فقد 

عليه وسلم أفرادا ال يؤمهم أحد وذلك لعظم أمر رسول اهلل صلى صلى الناس على رسول اهلل صلى اهلل 
اهلل عليه وسلم وتنافسهم يف أن ال يتوىل اإلمامة يف الصالة عليه واحد وصلوا عليه مرة بعد مرة وسنة 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف املوتى واألمر املعمول به إىل اليوم أن يصلى عليهم بإمام ولو صلى 

رادا أجزأهم الصالة عليهم إن شاء اهلل تعاىل وأحب أن تكون الصالة على امليت صالة واحدة عليهم أف
هكذا رأيت صالة الناس ال جيلس بعد الفراغ منها لصالة من فاتته الصالة عليه ولو جاء ويل له وال 

ن أحدث خياف على امليت التغري فصلى عليه رجوت أن ال يكون بذلك بأس إن شاء اهلل تعاىل قال وإ  
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اإلمام انصرف فتوضأ وكرب من خلفه ما بقى من التكبري فرادى ال يؤمهم أحد ولو كان يف موضع   
وضوئه قريبا فانتظروه فبىن على التكبري رجوت أن ال يكون بذلك بأس وال يصلى على اجلنازة يف مصر 

بأس وال يصلى على اجلنازة يف مصر إال  إال طاهرا قال ولو سبق رجل ببعض التكبري أن ال يكون بذلك
طاهرا قال مل ينتظر بامليت حىت يقضى تكبريه وال ينتظر املسبوق اإلمام أن يكرب ثانية ولكنه يفتتح لنفسه 

وقال بعض الناس إذا خاف الرجل يف املصر فوت اجلنازة تيمم وصلي وهذا ال جييز التيمم يف املصر 
ض زعم وهذا غري مريض وال تعدو الصالة على اجلنازة أن تكون لصالة نافلة وال مكتوبة إال ملري



كالصلوات ال تصلى إال بطهارة الوضوء وليس التيمم يف املصر للصحيح املطيق بطهارة أو تكون 
 كالذكر فيصلى عليها إن شاء غري طاهر خاف الفوت أو مل خيف كما يذكر غري طاهر 

باب اجتماع اجلنائز    
قال الشافعي  هلل تعاىل لو اجتمعت جنائز رجال ونساء وصبيان وخناثى جعل الرجال مما يلي رمحه ا :

اإلمام وقدم إىل اإلمام أفضلهم مث الصبيان يلوهنم مث اخلناثى يلوهنم مث النساء خلفهم مما يلي القبلة وإن 
ز استغىن تشاح والة اجلنائر وكن خمتلفات صلى وىل اجلنازة اليت سبقت مث إن شاء وىل سواها من اجلنائ

بتلك الصالة وإن شاء أعاد الصالة على جنازته وإن تشاحوا يف موضع اجلنائز فالسابق أحق إذا كانوا 
رجاال فإن كن رجاال ونساء وضع الرجال مما يلي اإلمام والنساء مما يلي القبلة ومل ينظر يف ذلك إىل 

كن عليه أن يزيل الصىب من السبق ألن موضعهن هكذا وكذلك اخلنثى ولكن إن سبق وىل الصىب مل ي
موضعه ووضع ويل الرجل الرجل خلفه إن شاء أو يذهب به إىل موضع غريه فإن افتتح املصلى على 

اجلنازة الصالة فكرب واحدة أو اثنتني مث أتى جبنازة أخرى وضعت حىت يفرغ من الصالة على اجلنازة اليت 
ازة املؤخرة قال ولو صلى اإلمام على اجلنازة غري كانت قبلها ألنه افتتح الصالة ينوى هبا غري هذه اجلن

متوض ومن خلفه متوضئون أجزأت صالهتم وإن كان كلهم غري متوضئني أعادوا وإن كان فيهم ثالثة 
فصاعدا متضئون أجزأت وإن سبق بعض األولياء بالصالة على اجلنازة مث جاء ويل غريه أجببت أن ال 

إن شاء اهلل تعاىل قال ولو سقط لرجل شيء له قيمة يف قرب فدفن توضع للصالة ثانية وإن فعل فال بأس 
وإن مات ميت مبكة أو  :كان له أن يكشف عنه حىت يأخذ ما سقط أخربنا الربيع قال قال الشافعي

 املدينة أحببت أن يدفن يف مقابرمها 
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ابرها فإن كانت ببلد مل يذكر وكذلك إن مات ببلد قد ذكر يف مقربته خرب أحببت أن يدفن يف مق  
ذلك فيها فأحب أن يدفن يف املقابر حلرمة املقابر والدواعي هلا وأنه مع اجلماعة أشبه من أن ال يتغوط 
وال يبال على قربه وال ينبش وحيثما دفن امليت فحسن إن شاء اهلل تعايل وأحب أن يعمق للميت قدر 



ك أن ال تناله السباع وال يقرب على أحد إن أراد بسطة وما أعمق له ووورى أجزأ وإمنا أحببت ذل
نبشه وال يظهر له ريح ويدفن يف موضع الضرورة من الضيق والعجلة امليتان والثالثة يف القرب إذا كانوا 
ويكون الذي للقبلة منهم أفضلهم وأسنهم وال أحب أن تدفن املرأة مع الرجل على حال وإن كانت 

الرجل أمامها وهي خلفه وجيعل بني الرجل واملرأة يف القرب حاجز من  ضرورة وال سبيل إىل غريها كان
تراب وأحب إحكام القرب وال وقت فيمن يدخل القرب فإن كانوا وترا أحب إىل وإن كانوا ممن يضبطون 

امليت بال مشقة أحب إىل وسل امليت من قبل رأسه وذلك أن يوضع رأس سريره عند رجل القرب مث يسل 
رب بثوب نظيف حىت يسوي على امليت حلده وستر املرأة إذا دخلت قربها أوكد من ستر سال ويستر الق

الرجل وتسل املرأة كما يسل الرجل وإن وىل إخراجها من نعشها وحل عقد من الثياب إن كان عليها 
وتعاهدها النساء فحسن وإن وليها الرجل فال بأس فإن كان فيهم ذو حمرم كان أحب إىل وإن مل يكن 

م ذو حمرم فذو قرابة ووالء وإن مل يكن فاملسلمون والهتا وهذا موضع ضرورة ودوهنا الثياب وقد فيه
صارت ميتة وانقطع عنها حكم احلياة قال وتوضع املوتى يف قبورهم على جنوهبم اليمىن وترفع رءوسهم 

ب على حلودهم حبجر أو لبنة ويسندون لئال ينكبوا وال يستلقوا وإن كان بأرض شديدة حلد هلم مث نص
اللنب نصبا مث يتبع فروج اللنب بكسار اللنب والطني حىت حيكم مث أهيل التراب عليها وإن كانوا ببلد رقيقة 
شق هلم شق مث بنيت حلودهم حبجارة أو لنب مث سقفت حلودهم عليهم باحلجارة أو اخلشب ألن اللنب ال 

دنا يضعون على السقف اإلذخر مث يضبطها فإن سقفت تتبعت فروجها حىت تنظم قال ورأيتهم عن
هذا الوجه األثر الذي جيب  :يضعون عليه التراب مثريا مث يهيلون التراب بعد ذلك إهالة قال الشافعي
أن يعمل به وال يترك وكيفما وورى امليت أجزأ إن شاء اله تعايل وحيثى من على شفري القرب بيديه معا 

نا الشافعي قال أخربنا إبراهيم بن حممد عن جعفر بن حممد التراب ثالث حثيات أخربنا الربيع قال أخرب
عن أبيه رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم حثى على امليت ثالث حثيات بيديه مجيعا قال 

 وأحب تعجيل دفن امليت إذا بان موته فإذا أشكل أحببت األناة به حىت يتبني  :الشافعي
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ن امليت غريقا أحببت التأين به بقدر ما يوىل من حفره وإن كان مصعوقا أحببت أن موته وإن كا  
يستأين به حىت خياف تغريه وإن بلغ ذلك يومني أو ثالثة ألنه بلغين أن الرجل يصعق فيذهب عقله مث 
يفيق بعد اليومني وما أشبه ذلك وكذلك لو كان فزعا من حرب أو سبع أو فزعا غري ذلك أو كان 

ا من جبل وإذا مات امليت فال ختفى عالمات املوت به إن شاء اهلل تعاىل فإن خفيت على البعض مل متردي
ختف على الكل وإذا كانت الطواعني أو موت الفجأة واستبان املوت فلم يضبطه أهل البيت إال أن 

امرأتان لرجل  يقدموا بعض املوتى فقدموا الوالدين من الرجال والنساء مث قدموا بعد من رأوا فإن كان
أقرع بينهما أيتهما تقدم وإذا خيف التغيري على بعض املوتى قدم من كان خياف عليه التغيري ال من ال 

خياف التغيري عليه ويقدم الكبار على الصغار إذا مل خيف التغيري على من ختلف وإذا كان الضرورة دفن 
مث جعل بينه وبني الذي يليه حاجز من تراب فإن  االثنان والثالثة يف قرب وقدم إىل القبلة أفضلهم وأقرؤهم

كانوا رجاال ونساء وصبيانا جعل الرجل الذي يلي القبلة مث الصيب مث املرأة وراءه وأحب إىل لو مل تدفن 
املرأة مع الرجال وإمنا رخصت يف أن يدفن الرجالن يف قرب بالسنة مل أمسع أحدا من أهل العلم إال 

عليه وسلم أمر بقتلى أحد اثنان يف قرب واحد وقد قيل ثالثة يتحدث أن النيب صلى اهلل   

 ID ' '   ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه.  
  

وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي    مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :
  

ثبوت اهلاء يف    يف بعض الطرق املتقدمة  مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد (ستة)  
  

للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف    مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :
  

غري صحيح وال فصيح    انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .
  

ت التاء مع ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبو    
  

سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ     



  
احلديث   .  
  

وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل    يتربصن بأنفسهن أربعة ) :
  

أشهر وعشرا     .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (
  

هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة     
  

القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال     
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باب ما يكون بعد الدفن    
أخربنا الربيع قال قال الشافعي  قد بلغين عن بعض من مضى أنه أمر أن يقعد عند قربه إذا أخربنا و :

مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال ما أحب أن أدفن بالبقيع ألن أدفن يف غريه أحب إىل إمنا هو 
واحد رجلني إما ظامل فال أحب أن أكون يف جواره وإما صاحل فال أحب أن ينبش يف عظامه أخربنا 

ة أهنا قالت كسر عظم امليت ككسر عظم احلي قال الشافعيمالك أنه بلغه عن عائش تعىن يف املأمث  :
وإن أخرجت عظام ميت أحببت أن تعاد فتدفن وأحب أن ال يزاد يف القرب تراب من غريه وليس بأن 

يكون فيه تراب من غريه بأس إذا زيد فيه تراب من غريه ارتفع جدا وإمنا أحب أن يشخص على وجه 
وه وأحب أن ال يبىن وال جيصص فإن ذلك يشبه الزينة واخليالء وليس املوت موضع األرض شربا أو حن

واحد منهما ومل أر قبول املهاجرين واألنصار جمصصة قال الراوي عن طاوس إن رسول اهلل صلى اهلل 
وقد رأيت من الوالة من يهدم مبكة ما يبىن  :عليه وسلم هنى أن تبىن القبول أو جتصص قال الشافعي



ا فلم أر الفقهاء يعيبون ذلك فإن كانت القبور يف األرض ميلكها املوتى يف حياهتم أو ورثتهم بعدهم فيه
مل يهدم شيء أن يبىن منها وإمنا يهدم أن هدم ما ال ميلكه أحد فهدمه لئال حيجر على الناس موضع القرب 
فر للموتى يف موضع من وإن تشاح الناس ممن حي :فال يدفن فيه أحد فيضيق ذلك بالناس قال الشافعي

املقربة وهي غري ملك ألحد حفر الذي يسبق حيث شاء وان جاءوا معا اقرع الوايل بينهم وإذا دفن 
امليت فلي ألحد حفر قربه حىت يأتى عليه مدة يعلم أهل ذلك البلد أن ذلك قد ذهب وذلك خيتلف 

ا أو بعضه أعيد عليه التراب وإن بالبلدان فيكون يف السنة وأكثر فإن عجل أحد حبفر قربه فوجد ميت
خرج من عظامه شيء أعيد يف القرب قال وإذا كانت أرض لرجل فأذن بأن يقرب فيها مث أراد أخذها فله 

أخذ ما مل يقرب فيه وليس له أخذ ما قرب فيه منها وإن قرب قوم يف أرض لرجل بال إذنه فأردا حتويلهم عنها 
رهت ذلك له وإن شح فهو أحق حبقه وأحب لو ترك املوتى حىت أو بناءها أو زرعها أو حفرها آبارا ك

يبلوا قال وأكره وطء القرب واجللوس واالتكاء عليه إال أن ال جيد الرجل السبيل إىل قرب ميته إال بأن يطأه 
فذلك موضع ضرورة فأرجو حينئذ أن يسعه إن شاء اهلل تعاىل وقال بعض أصحابنا ال بأس باجللوس 

عن اجللوس عليه للتغوظ عليه وإمنا هنى   
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قال الشافعي   وليس هذا عندنا كما قال وإن كان هنى عنه للمذهب فقد هنى عنه وقد هنى عنه  :
مطلقا لغري املذهب أخربنا الربع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم بن حممد عن أبيه عن جده قال 

القبور جلس أبو هريرة مث قال ألن أجلس على مجرة فتحرق  تبعت جنازة مع أيب هريرة فلما كان دون
ردائي مث قميصي مث إزاري مث تفضي إىل جلدي أحب إىل من أن أجلس على قرب امريء مسلم قال 

وأكره أن يبىن على القرب مسجد وأن يسوى أو يصلى عليه وهو غري مسوى أو يصلى إليه قال وإن صلى 
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال قاتل اهلل اليهود والنصارى  إليه أجزأه وقد أساء أخربنا مالك

اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ال يبقى دينان بأرض العرب قال وأكره هذا للسنة واآلثار وأنه كره واهلل 
تعايل أعلم أن يعظم أحد من املسلمني يعين يتخذ قربه مسجدا ومل تؤمن يف ذلك الفتنة والضالل على 



بعد فكره واهلل أعلم لئال يوطأ فكره واهلل أعلم ألن مستودع املوتى من األرض ليس بأنظف  من يأتى
 األرض وغريه من األرض أنظف 

باب القول عند دفن امليت    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال وإذا وضع امليت يف قرب قال من يضعه بسم اهلل وعلى ملة رسول  

وأحب أن يقول اللهم أسلمه إليك اإلشحاء من ولده وأهله وقرابته وإخوانه اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
وفارق من كان حيب قربه وخرج من سعة الدار واحلياة إىل ظلمة القرب وضيقه ونزل بك وأنت خري 
منزول به إن عاقبته عاقبته بذنبه وإن عفوت فأنت أهل العفو اللهم أنت غين عن عذابه وهو فقري إىل 

م اشكر حسنته وجتاوز عن سيئته وشفع مجاعتنا فيه واغفر ذنبه وافسح له يف قربه وأعذه من رمحتك الله
عذاب القرب وأدخل عليه األمان والروح يف قربه وال بأس أخربنا مالك عن ربيع يعين ابن أيب عبد الرمحن 

فزوروها وال  عن يب سعيد اخلدري أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال وهنيتكم عن زيارة القبول
ولكن ال يقال عندها هجر من القول وذلك مثل الدعاء بالويل والثبور  :تقولوا هجرا قال الشافعي

والنياحة فأما إذا زرت تستغفر للميت ويرق قلبك وتذكر أمر اآلخرة هبذا مما ال أكرهه وال أحب املبيت 
ذوي القرابات يف الدفن وأنا أحب يف القبور للوحشة على البائت وقد رأيت الناس عندنا يقاربون من 

ذلك وأجعل الوالد أقرب إىل القبلة من الولد إذا أمكن ذلك وكيفما دفن أجزأ إن شاء اهلل وليس يف 
 التعزية شيء مؤقت يقال ال يعدى إىل غريه 
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ر ابن حممد عن أبيه أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا القاسم بن عبد اهلل بن عمر عن جعف  
عن جده قال ملا توىف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وجاءت التعزية مسعوا قائال يقول إن يف اهلل عزاء 

كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل ما فات فباهلل فثقوا وإياه فأرجوا فإن املصاب من حرم 
تلفة فأحب أن يقول قائل هذا القول قد عزى قوم من الصاحلني بتغزية خم :الثواب قال الشافعي

ويترحم على امليت ويدعو ملن خلفه قال والتعزية من حني موت امليت يف املنزل واملسجد وطريق القبور 



وبعد الدفن ومىت عزى فحسن فإذا شهد اجلنازة أحببت أن تؤخر التعزية إىل أن يدفن امليت إال أن يرى 
الصغري والكبري واملرأة إال أن تكون امرأة شابة وال أحب جزعا من املصاب فيعزيه عند جزعه ويعزى 

خماطبتها إال لذي حمرم وأحب جلريان امليت أو ذي قرابته أن يعملوا ألهل امليت يف يوم ميوت وليلته 
طعاما يشبعهم فإن ذلك سنة وذكر كرمي وهو من فعل أهل اخلري قبلنا وبعدنا ألنه ملا جاء نعي جعفر 

اهلل عليه وسلم اجعلوا آلل جعفر طعاما فإن قد جاءهم أمر يشغلهم أخربنا الربيع قال رسول اهلل صلى 
قال أخربنا الشافعي قال أخربنا ابن عيينة عن جعفر عن أبيه عن عبد اهلل بن جعفر قال جاء نعى جعفر 

شغلهم فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إجلعوا آلل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم أمر يشغلهم أو ما ي
وأحب لقيم أهل أهل امليت عند املصيبة أن يتعاهد أضعفهم عن احتماهلا  :شك سفيان قال الشافعي

بالتعزية مبا يظن من الكالم والفعل أنه يسليه ويكف من حزنه وأحب لويل امليت االبتداء بأوىل من قضاء 
هم منه بأي وجه كان أخربنا دينه فإن كان ذلك يستأخر سأل غرماءه أن حيللوه وحيتالوا به عليه وأرضا

إبراهيم بن سعد عن أبه عن عمر بن أيب سلمة أظنه عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم قال نفس املؤمن معلقة بدينه حىت يقضي عنه قال وأحب إن أوصى بشيء أن يعجل الصدقة عنه 

أس اليتيم ودهنه وإكرامه وأن ال ينهر وال وجيعل ذلك يف أقاربه وجريانه وسبيل اخلري وأحب مسح ر
  يقهر فإن اهلل عز وجل قد أوصى به

 ID ' '   سيقولون ثالثة ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل
 رابعهم كلبهم ويقولون 

  
مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم    ما يكون م ) :وقال تعاىل (
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باب القيام للجنازة    



أخربنا الربيع قال قال الشافعي  وال يقوم للجنازة من شهدها والقيام هلا منسوخ أخربنا الربيع قال  :
أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن حيىي بن سعيد عن واقد بن عمر بن سعد بن معاذ عن نافع بن 

أيب طالب رضي اهلل عنه قال كان رسول اهلل صلى اهلل عليه جبري عن مسعود ابن احلكم عن علي بن 
وسلم يقوم يف اجلنائز مث جلس بعد أخربنا إبراهيم بن حممد عن حممد بن عمرو بن علقمه هبذا اإلسناذ أو 

 :شبيها هبذا وقال قام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأمر بالقيام مث جلس وأمر باجللوس قال الشافعي
جلنائز أي ساعة شاء من ليل أو هنار وكذلك يدفن يف أي ساعة شاء من ليل أو هنار وقد ويصلي على ا

دفنت على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مسكينة ليال فلم ينكر ودفن أبو بكر ليال ودفن 
املسلمون بعد ليال وقال بعض أصحابنا ال يصلى عليها مع اصفرار الشمس وال مع طلوعها حىت تربز 

تج يف ذلك بأن ابن عمر قال ألهل جنازة وضعوها على باب املسجد بعد الصبح إما إن تصلوا واح
عليها اآلن وإما أن تدعوها حىت ترتفع الشمس قال وابن عمر يروى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال 

اهلل ال يتحرى أحدكم بصالته طلوع الشمس وال غروهبا وقد يكون ابن عمر مسع هذا من النيب صلى 
عليه وسلم خاصة ومل يسمع عن النيب صلى اهلل عليه وسلم النهي عن الصالة بعد الصبح حىت تطلع 

الشمس وبعد العصر حىت تغرب الشمس فرأى هذا محله على كل صالة ومل ير النهي إال فيما مسع قال 
الساعات إمنا يعين وقد جاء عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما دل علي أنه هنيه عن الصالة يف هذه 

به صالة النافلة فأما كل صالة كرهت فال وأثبتنا ذلك يف كتاب الصالة ولو كان علي كل صالة 
وكانت الصالة على اجلنائز صالة ال حتل إال يف وقت صالة ما صلى على ميت العصر وال الصبح وقد 

من أهل املسجد حىت يكثر  جيوز أن يكون ابن عمر أراد بذلك أن ال جيلس من تبع اجلناز وال يتفرق
املصلى عليها فإن أصحابنا يتحرون باجلنائز انصراف الناس من الصالة لكثرة املصلني فيقول صلوا مع 

كثرة الناس أو أخروا إىل أن يأتى املصلون للضحى أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا الثقة من 
قيل ابن أيب طالب والشمس مصفرة قبل املغيب قليال ومل أهل املدينة بإسناد ال أحفظه أنه صلى على ع

وأكره النياحة على امليت بعد موته وأن تندبه النائحة على  :ينتظر به مغيب الشمس قال الشافعي
 االنفراد لكن يعزى مبا 
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بكاء فإن ذلك أمر اهلل عز وجل من الصرب واالسترجاع وأكره املأمت وهي اجلماعة وإن مل يكن هلم   
جيدد احلزن ويكلف املؤنة مع ما مضى فيه من األثر قال وأرخص يف البكاء بال أن يتأثر وال أن يعلن إال 
خريا وال يدعون حبرب قبل املوت فإذا مات أمسكن أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك 

رث بن عتيك أخربه عن عبد اهلل بن عتيك عن عبد اهلل بن عبد اهلل بن جابر بن عتيك عن عتيك بن احل
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جاء يعود عبد اهلل بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم جيبه 

فاسترجع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة وبكني فجلع ابن 
عليه وسلم دعن فإذا وجب فال تبكني باكية قالوا وما عتيك يسكتهن فقال رسول اهلل صلى اهلل 

 الوجوب يا رسول اهلل قال إذا مات 
غسل امليت    

أخربنا الربيع بن سليمان قال مل أمسع هذا الكتاب من الشافعي وإمنا أقرؤه على املعرفة قال الشافعي  : 
ينيه بأسهل ما يقدر عليه وأن أول ما يبدأ به من حيضر امليت من أوليائه أن يتوىل أرفقهم به إغماض ع

يشد حتت حلييه عصابة عريضة وتربط من فوق رأسه كيال يسترخى حليه األسفل فينفتح فوه مث جيسو 
بعد املوت وال ينطبق ويرد يديه حىت يلصقهما بعضديه مث يبسطهما مث يردمها مث يبسطهما مرات يلبقى 

ى لينهما إىل وقت دفنه ففكتا ومها لينتان ويلني لينهما فال جيسو ومها إذا لينا عند خروج الروح تباق
كذلك أصابعه ويرد رجله من باطن حىت يلصقهما ببطون فخذيه كما وصفت فيما يصنع يف يديه ويضع 

على بطنه شيئا من طني أو لبنة أو حديدة سيف أو غريه فإن بعض أهل التجربة يزعمون أن ذلك مينع 
له ويفضى به إىل لوح إن قدر عليه أو سرير ألواح مستو فإن بطنه أن تربو وخيرج من حتته الوطيء ك

بعض أهل التجربة يزعم أنه يسرع انتفاخه على الوطيء ويسلب ثيابا إن كانت عليه ويسجي ثوبا يغطى 
به مجيع جسده وجيعل من حتت رجله ورأسه وجنبيه لئال ينكشف فإذا أحضروا له غسله وكفنه وفرغوا 

يه ويف عانته شعر فمن الناس من كره أخذه عنه ومنهم من أرخص فيه فمن من جهازه فإن كان على يد
أرخص فيه مل ير بأسا أن حيلقه بالنورة أو جيزه باجللم ويأخذ من شاربه ويقلم من أظفاره ويصنع به بعد 



املوت ما كان فطرة يف احلياة وال يأخذ من شعر رأسه وال حليته شيئا ألن ذلك إمنا يؤخذ زينة أو نسكا 
 وما وصفت مما يؤخذ فطرة فإن نوره أنقاه من نورة وإن مل ينوره اختذ 
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قبل ذلك عيدانا طواال األخله من شجر لني ال جيرح مث استخرج مجيع ما حتت أظفار يديه ورجليه من   
فا الوسخ مث أفضى به إىل مغتسله مستورا وإن غسله يف قميص فهو أحب إىل وأن يكون القميص سخي

رقيقا أحب إىل وإن ضاق ذلك عليه كان أقل ما يستره به ما يوارى ما بني سرته إىل ركبته ألن هذا هو 
العورة من الرجل يف احلياة ويستر البيت الذي يغسله فيه بستر وال يشركه يف النظر إىل امليت إال من ال 

طرف وإال فيما ال جيزيه فيه إال غىن له عنه ممن ميسكه أو يقلبه أويصب عليه ويغضون كلهم وهو عنه ال
النظر إليه ليعرف ما يغسل منه وما بلغ الغسل وما حيتاج إليه من الزيادة يف الغسل وجيعل السرير الذي 

يغسله عليه كاملنحدر قليال وينفذ موضع مائه الذي يغسله به من البيت فإنه أحرز له أن ينضح فيه شيء 
اهلل تعاىل ولكن هذا أطيب للنفس ويتخذ إناءين إناء يغرف به انصب عليه ولو انتضح مل يضره إن شاء 

من املاء اجملموع لغسله وإناء يصب فيه ذلك اإلناء مث يصب اإلناء الثاين عليه ليكون إناء املاء غري قريب 
من الصب على امليت ويغسله باملاء غري السخن ال يعجبين أن يغسل باملاء املسخن ولو غسل به أجزأ إن 

 تعاىل فإن كان عليه وسخ وكان ببلد بارد أو كانت به علة ال يبلغ املاء غري املسخن أن ينقى شاء اهلل
جسده غاية اإلنقاء ولو لصق جبسده ماال خيرجه إال الدهن دهن مث غسل حىت يتنظف وكذلك إن طلى 

يعد بنورة وال يفضى غاسل امليت بيده إىل شيء من عورته ولو توقى سائر جسده كان أحب إىل و
خرقتني نظيفتني قبل غسله فيلف على يده إحدامها مث يغسل هبا أعلى جسده وأسفله فإذا أفضى إىل ما 

بني رجليه ومذاكريه فغسل ذلك ألقاها فغسلت ولف األخرى وكلما عاد على املذاكري وما بني اإلليتني 
ذاكري ومبا بني اإللتني على سائر ألقى اخلرقة اليت على يده وأخذ األخرى املغسولة لئال يعود مبا مر على امل

  جسده إن شاء اهلل



 ID ' '   عليها تسعة ) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم
  :وقال تعاىل (عشر

  
 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  

  
عة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىلوالثالثة والراب   :  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  

وال يكاد يقدر عليه   .  
  

وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم   اء من ستة ألن إمنا حذفت اهل :(بست من شوال) :  
  

العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر     
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باب عدة غسل امليت    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل أقل ما جيزيء من غسل امليت اإلنقاء كما يكون أقل ما جيزيء يف  :

يغسل ثالثا فإن مل يبلغ بإنقائه ما يريد الغاسل فخمس فإن مل يبلغ ما حيب  اجلنابة وأقل ما أحب أن
فسبع وال يغسله بشيء من املاء إال ألقى فيه كافورا للسنة وإن مل يفعل كرهته ورجوت أن جيزئه ولست 
أعرف أن يلقى يف املاء ورق سدر وال طيب غري كافور وال غريه ولكن يترك ماء على وجهه ويلقى يف 

افور الك  

ما يبدأ به يف غسل امليت    



قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل يلقى امليت على ظهره مث يبدأ غاسله فيوضئه وضوءه للصالة وجيلسه  :
إجالسا رفيقا ومير يده على بطنه إمرارا رفيقا بليغا ليخرج شيئا إن كان فيه مث فإن خرج شيء ألقاه 

يته بالسدر حىت ينقيهما ويسرحهما تسرحيا رفيقا مث وألقى اخلرقة عن يده ووضأه مث غسل رأسه وحل
يغسله من صفحة عنقه اليمىن صبا إىل قدمه اليمىن وغسل يف ذلك شق صدره وجنبه وفخذه وساقه 

األمين كله حيركه له حمرك ليتغلغل املاء ما بني فخذيه ومير يده فيما بينهما وليأخذ املاء فيغسل يامنة ظهره 
سر فيصنع به ذلك مث حيرف على جنبه األيسر فيغسل ثانية ظهره وقفاه وفخذه مث يعود على شقه األي

وساقه إىل قدمه وهو يراه ممكنا مث حيرف على جنبه األمين حىت يصنع بياسرة قفاه وظهره ومجيع بدنه 
وإليتيه وفخذيه وساقه وقدمه مثل ذلك وأي شق حرفه إليه مل حيرفه حىت يغسل ما حتته وما يليه ليحرفه 

لى موضع نقي نظيف ويصنع هذا يف كل غسلة حىت يأتيه على مجيع غسله وإن كان على بدنه وسخ ع
حبي إىل إمكان غسله بأشنان مث ماء قراح وإن غسله بسدر أو إشنان أو غريه مل حنسب شيئا خالطه من 

اح كما هذا شيء يعلو فيه غسال ولكن إذا صب عليه املاء حىت يذهب هذا أمر عليه بعده املاء القر
وصفت وكان غسله باملاء وكان هذا تنظيفا ال يعد غسل طهارة واملاء ليس فيه كافور كاملاء فيه شيء 

من الكافور وال يغري املاء عن سجية خلقته وال يعلو فيه منه إال رحيه واملاء حبالة فكثرة الكافور يف املاء ال 
حلي بسدر مضروب مباء ألن السدر ال يطهر تضر وال متنعه أن يكون طهارة يتوضأ به احلي وال يتوضأ ا

ويتعهد مبسح بطن امليت يف كل غسلة ويقعد عند آخر كل غسلة فإذا فرغ من آخر غسلها تعهدت يداه 
ورجاله وردتا لئال جتسوا مث مدتا فألصقتا جبنبه وصف بني قدميه وألصق أحد كعبيه باألخر وضم 

 إحدى فخذيه إىل 
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ن خرج من امليت بعد الفراغ من غسله شيء أنقى واعتدت غسلة واحدة مث يستجف يف األخرى فإ  
 ثوب فإذا جف صري يف أكفانه 

عدد كفن امليت    



قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل أحب عدد كفن امليت إىل ثالثة أثواب بيض ريطات ليس فيها قميص  :
ها فبسطت أوال مث بسطت األخرى فوقها وال عمامة فمن كفن فيها بديء باليت يريدون أن تكون أعال

مث الثالثة فوقهما مث محل امليت فوضع فوق العليا مث أخذ القطن منزوع احلب فجعل فيه احلنوط والكافور 
وألقى على امليت ما يستره مث أدخل بني إلييه إدخاال بليغا وأكثر لريد شيئا إن جاء منه عند حتريكه إذا 

لة كانت به أو حدثت يرد هبا أدخلوا بينه وبني كفنه لبدا مث شدوه عليه محل فإن خيف أن يأتى شيء لع
كما يشد التبان الواسع فيمنع شيئا إن جاء منه من أن يظهر أو ثوبا صفيقا أقرب الثياب شبها باللبد 
 وأمنعها ملا يأتى منه إن شاء اهلل تعاىل وشدوه عليه خياطة وإن مل خيافوا ذلك فلفوا مكان ذلك ثوبا ال

يضرهم وإن تركوه رجوت أن جيزئهم واالحتياط بعمله أحب إىل مث يؤخذ الكرسف فيوضع عليه 
الكافور فيوضع على فيه ومنخريه وعينيه وموضع سجوده فإن كانت به جراح نافذ وضع عليها وحينط 

رأسه وحليته ولو ذر الكافور على مجيع جسده وثوبه الذي يدرج فيه أحببت ذلك ويوضع امليت من 
لكفن املوضع الذي يبقى من عند رجليه منه أقل ما بقى من عند رأسه مث تؤخذ صنفة الثوب اليمىن فترد ا

على شق الرجل األيسر مث تؤخذ صنفته اليسرى فترد على شق الرجل األمين حىت يغطى هبا صنفته األوىل 
ني أضعافها حنوط مث يصنع بالثوب الذي يليه مثل ذلك مث بالثوب األعلى مثل ذلك وأحب أن يذر ب

والكافور مث جيمع ما عند رأسه من الثياب مجع العمامة مث يرد على وجهه حىت يإتى به صدره وما عند 
رجليه كذلك حىت يؤتى به على ظهر رجليه إىل حيث بلغ فإن خافوا انتشار الثياب من الطرفني عقدوها 

وال خياطة إال فتقوها وأضجعوه على جنبه كيال تنتشر فإن أدخلوه القرب مل يدعوا عليه عقدة إال حلوها 
األمين ورفعوا رأسه بلبنة وأسندوه لئال يستلقى على ظهره وأدنوه يف اللحد من مقدمه كيال ينقلب على 

وجهه فإن كان ببلد شديد التراب أحببت أن يلحد له وينصب اللنب على قربه مث تسد فرج اللنب مث يهال 
رح له والضرح أن تشق األرض مث تبىن مث يوضع فيه امليت كما التراب عليه وإن كان ببلد رقيق ض

وصفت مث سقف بألواح مث سدت فرج األلواح مث ألقى على األلواح والفرج إذخر وشجر ما كان 
 فيمسك التراب أن 
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إلهالة ينتخل على امليت فوضع مكتال مكتال لئال يتزايل الشجر عن مواضعه مث أهيل عليه التراب وا  

عليه أن يطرح من على شفري القرب التراب بيديه مجيعا عليه ويهال باملساحي وال حنب أن يزداد يف القرب 
أكثر من ترابه ليس ألنه حيرم ذلك ولكن لئال يرتفع جدا ويشخص القرب عن وجه األرض حنو من شرب 

وضع عند رأسه صخرة أو ويسطح ويوضع عليه حصباء وتسد أرجاؤه بلنب أو بناء ويرش على القرب وي
عالمة ما كانت فإذا فرغ من القرب فذلك أكمل ما يكون من اتباع اجلنازة فلينصرف من شاء واملرأة يف 

غسلها وتعاهد ما خيرج منها مثل الرجل وينبغي أن يتفقد منها أكثر ما يتفقد من الرجل وإن كان هبا 
ليمنع ما يأيت منها إن جاء واملشي باجلنازة بطن أو كانت نفساء أو هبا علة أحتيط فخيط عليها لبد 

اإلسراع وهو فوق سجية املشي فإن كانت بامليت علة خياف هلا أن جتيء منه شيء أحببت أن يرفق 
باملشيء وأن يدارى لئال يأتى منه أذى وإذا غسلت املرأة ضفر شعرها ثالثة قرون فألقني خلفها وأحب 

ذلك دعاء مؤقت وأحب تعزية أهل امليت وجاء األثر يف  لو قريء عند القرب ودعى للميت وليس يف
تعزيتهم وأن خيص بالتعزية كبارهم وصغارهم العاجزون عن احتمال املصيبة وأن جيعل هلم أهل رمحهم 

  وجرياهنم طعاما لشغلهم مبصيبتهم عن صنعة الطعام
 ID ' '   ذكر فيجوز إثبات فأما إذا مل يأتوا بلفظ امل (ومثانية أيام) :كقوله اهلل تعاىل

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :اهلاء وحذفها فتقول
  

صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال     
  

يتوقف فيه إال جاهل غيب   .  
  

والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب    ا حكاه احلذف كم -  
  

الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن     
  

يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم    جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :



  
سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب   .  
  

ال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي و    
  

ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها    أنه ملا ثبت  :
  

جواز    سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :
  

ليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب ال    
  

هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك    صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :
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العلل يف املبيت    
قال الشافعي  أو حريقا أو  رمحه اهلل تعاىل وإذا كان امليت مصعوقا أو ميتا غما أو حمموال عليه عذاب :

غريقا أو به علة قد توارت مبثل املوت استؤىن بدفنه وتعوهد حىت يستيقن موته ال وقت غري ذلك ولو 
كان يوما أو يومني أو ثالثة ما مل ينب به املوت أو خياف أثره مث غسل ودفن وإذا استيقن موته عجل 

الربيع يعىن خصاه فإهنا تفاض عند غسله ودفنه وللموت عالمات منها امتداد جلدة الولد مستقبله قال 
املوت وافتراج زندي يديه واسترخاء القدمني حىت ال ينتصبان وميالن األنف وعالمات سوى هذه فإذا 

 رؤيت دلت على املوت 
من يدخل قرب الرجل    



قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل ال يضر الرجل من دخل قربه من الرجال وال يدخل النساء قرب رجل  :
مرأة إال أن ال يوجد غريهن وأحب أن يكونوا وترا يف القرب ثالثة أو مخسة أو سبعة وال يضرهم أن وال ا

يكونوا شفعا ويدخله من يطيقه وأحبهم أن يدخل قربه أفقههم مث أقرهبم به رمحا مث يدخل قرب املرأة من 
س أن يليها النساء لتخليص العدد مثل من يدخل قرب الرجل وال تدخله امرأة إال أن ال يوجد غريها وال بأ

شيء إن كن يلينه وحل عقد عنها وإن وليها الرجال يف ذلك كله فال بأس إن شاء اهلل تعاىل وال أحب 
أن يليها إال زوج أو ذو حمرم إال أن ال يوجد وإن مل يوجدوا أحببت أن يليها رقيق إن كانوا هلا فإن مل 

أو والء فإن مل يكونوا فمن وليها من املسلمني وال بأس يكونوا فخصيان فإن مل يكن هلا رقيق فذو حمرم 
إن شاء اهلل تعاىل وتغسل املرأة زوجها والرجل امرأته إن شاء وتغسلها ذات حمرم منها أحب إىل فإن 

تكن فامرأة من املسلمني ويدخل املرأة قربها إذا مل يكن معها من قرابتها أحد الصاحلون الذين لو 
ا جلاز هلم أن ينظروا إليها ويشهدوا عليهااحتاجت إليهم يف حياهت   

 ID ' '    مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة
 وجزء منها 

  
فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر     
  

هو اليومعلى إرادة ما يتبعها و   .  
  

ونقل أبو حيان أنه يقال    وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :
  

والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب     
  

اهلاء هو األصل واحلذف  الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات    
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باب التكبري على اجلنائز    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل ويكرب على اجلنائز أربعا ويرفع يديه مع كل تكبرية ويسلم عن ميينه  :

لم ومشاله عند الفراغ ويقرأ بفاحتة الكتاب بعد التكبرية األوىل مث يصلى على النيب صلى اهلل عليه وس
ويدعو جلملة املؤمنني واملؤمنات مث خيلص الدعاء للميت ومما يستحب يف الدعاء أن يقول اللهم عبدك 

وابن عبدك خرج من روح الدنيا وسعتها وحمبوبه وأحبائه فيها إىل ظلمة القرب وما هو القيه كان يشهد 
نت خري منزول به وأصبح أن ال إله إال أنت وأن حممدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم نزل بك وأ

فقريا إىل رمحتك وأنت غىن عن عذابه وقد جئناك راغبني إليك شفعاء له اللهم فإن كان حمسنا فزد يف 
إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه وبلغه برمحتك رضاك وقه فتنة القرب وعذابه وافسح له يف قربه 

عثه إىل جنتك يا أرحم الرامحني وإذا وجاف األرض عن جنبيه ولقه برمحتك األمن من عذابك حىت تب
أدخل قربه أن يقال اللهم أسلمه إليك األهل واإلخوان ورجع عنه كل من صحبه وصحبه عمله اللهم 
فزد يف حسنته واشكره واحطط سيئته واغفر له وامجع له برمحتك األمن من عذابك واكفه كل هول 

ه يف عليني وعد عليه بفضل رمحتك يا أرحم الرامحني دون اجلنة اللهم واخلفه يف تركته يف الغابرين وارفع
باب احلكم فيمن دخل يف صالة أو صوم هل له قطع ما دخل فيه قبل متامه وليس يف التراجم أخربنا 

من دخل يف صوم واجب عليه من شهر رمضان أو قضاء أو صوم نذر أو  :الربيع قال قال الشافعي
يف وقتها أو قضاها أو صالة نذرها أو صالة طواف مل يكن كفارة من وجه من الوجوه أو صلى مكتوبة 

له أن خيرج من صوم وال صالة ما كان مطيقا للصوم والصالة على طهارة يف الصالة وإن خرج من 
واحد منهما بال عذر مما وصفت أو ما أشبهه عامدا كان مفسدا آمثا عندنا واهلل تعاىل أعلم وكان عليه 

رج منه بكماله فإن خرج منه بعذر من سهو أو انتقاض وضوء أو غري ذلك إذا خرج منه اإلعادة ملا خ
من العذر كان عليه أن يعود فيقضى ما ترك من الصوم والصالة بكماله ال حيل له غريه طال تركه له أو 
قصر وأصل هذا إذا مل يكن للمرء ترك صالة وال صوم قبل أن يدخل فيه وكان عليه أن يعود فيقضى ما 

ه فخرج منه قبل إكماله عاد ودخل فيه فأكمله ألنه إذا مل يكمله بعد دخوله فيه فهو حباله ترك بكمال
ألنه قد وجب عليه فلم يأت به كما وجب عليه وإمنا تكمل صالة املصلى الصالة الواجبة وصوم الصائم 



واجبا من  الواجب عليه إذا قدم فيه مع دخوله يف الصالة نية يدخل هبا يف الصالة فلو كرب ال ينوى
 الصالة أو دخل يف الصوم 
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ال ينوى واجبا مل جتزه صالته وال صيامه من الواجب عليه منهما وما قلت يف هذا داخل يف داللة سنة   
ومن تطوع بصالة أو طواف أو صيام أحببت له  :أو أثر ال أعلم أهل العلم اختلفوا فيه قال الشافعي

حىت يأتى به كامال إال من أمر يعذر به كما يعذر يف خروجه من الواجب عليه أن ال خيرج من شيء منه 
بالسهو أو العجز عن طاقته أو انتقاض وضوء يف الصالة أو ما أشبهه فإن خرج بعذر أو غري عذر فلو 

عاد له فكمله كان أحب إىل وليس بواجب عندي أن يعود له واهلل تعاىل أعلم فإن قال قائل ومل ال يعود 
ا دخل فيه من التطوع من صوم وصالة وطواف إذا خرج منه كما يعود ملا وجب عليه قيل له إن شاء مل

اهلل تعاىل الختالف الواجب من ذلك والنافلة فإن قال قائل فأين اخلالف بينهما قيل له إن شاء اهلل تعاىل 
هما قيل له أرأيت الواجب ال اختالف خمتلفان قبل الدخول فيهما وبعده فإن قال قائل ما وجد يف اختالف

عليه أكان له تركه قبل أن يدخل فيه فإن قال ال قيل أفرأيت النافلة أكان له تركها قبل أن يدخل فيها 
فإن قال نعم قيل أتفرامها متباينتني قبل الدخول فإن قال نعم قيل أفرأيت الواجب عليه من صوم وصالة 

بت بعينها والصوم الذي وجب عليه بعينه فإن قال ال ولو ال جيزئه أن يدخل فيه ال ينوي الصالة اليت وج
فعل مل جيزه من واحد منهما قيل له أفيجوز له أن يدخل يف صالة نافلة وصوم ال ينوي نافلة بعينها وال 
فرضا أفتكون نافلة فإن قال نعم قيل له وهل جيوز له وهو مطيق على القيام يف الصالة أن يصلى قاعدا 

سفر راكبا أين توجهت به دابته يوميء إمياء فإن قال نعم قيل له وهل جيوز له هذا يف أو مضطجعا ويف ال
املكتوبة فإن قال ال قيل أفترامها مفترقتني بني االفتراق قبل الدخول فيهما ومع الدخول وبعد الدخول 

  عندنا وعندك استدالال بالسنة وما مل أعلم من أهل العلم خمالفا فيه
 ID ' '    احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول ورد يف

 فإن احلذف فيه 
  



أفصح هذا إن ثبت    صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :
  

ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه   .  
  

وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي   )سقوط اهلاء يف  : ن شوالست م  مع سقوط املعدود أو  (
  

ثبوت اهلاء يف     مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)
  

للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف    مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :
  

غري صحيح وال فصيح   ان بست من شوال انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمض .  
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باب اخلالف فيه    
قال الشافعي  رمحه اهلل تعاىل فخالفنا بعض الناس وآخر يف هذا فكلمت بعض الناس ولكمين ببعض  :

ما حكيت يف صدر هذه املسألة وأتيت على معانيه وأجابين جبمل ما قلت غري أين ال أدرى لعلى 
للفظ الذي كان مىن حني كلمته فلم أحب أن أحكى إال ما قلت على أوضحتها حني كتبتها بأكثر من ا

وجهه وإن كنت مل أحك إال معىن ما قلت له بل حتريت أن يكون أقل ما قلت له وأن آتى على ما قال 
مث كلمين فيها هو وغريه ممن ينسب إىل العلم من أصحابه مما سأحكى إن شاء اهلل تعاىل ما قالوا وقلت 

ت أن فقهاء املكيني وغريهم وأحدا من فقهاء املدنيني يقولون ما قلت ال خيالفونك فيه فقال يل قد علم
وقد وافقنا يف قولنا بعض املدنيني فخالفك مرة وخالفنا يف شيء منه فقلت ال أعرفه بعينه فاذكر قولك 

رى قول واحلجة فيه ذكر من ال حيتج إال مبا يرى مثله حجة وال تذكر مما يوافق قولك قول من ال ي



حجة حبال قال أفعل مث قال أخربين ابن جريج عن ابن شهاب أو أخربنا ثقة عن ابن جريج عن ابن 
شهاب أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتني فأهدى هلما شيء فذكرتا ذلك للنيب صلى اهلل عليه وسلم 

ين اآلن شيء قال صوما يوما مكانه فقلت هل عندك حجة من رواية أو أثر الزم غري هذا قال ما حيضر
غريه وهذا الذي كنا نبىن عليه من األخبار يف هذا قال فقلت له هل تقبل مىن أن أحدثك مرسال كثريا 

عن ابن شهاب وابن املنكدر ونظرائهما ومن هو أسن منهما عمرو بن دينار وعطاء وابن املسيب وعروة 
 عن مثله وال أكرب منه يف قال ال قلت فكيف قبلت عن ابن شهاب مرسال يف شيء وال تقبله عنه وال

شيء غريه قال فقال فلعله مل حيمله إال عن ثقة قلت وهكذا يقول لك من أخذ مبرسله يف غري هذا 
ومرسل من هو أكرب فيقول كلما غاب عىن مما ميكن فيه أن حيمله عن ثقة أو عن جمهول مل تقم على به 

أقبله قلت ومل إال أنك إمنا أنزلته مبنزلة حجة حىت أعرف من محله عنه بالثقة فأقبله أو أجهله فال 
الشهادات وال تأمن أن يشهد لك شاهدان على ما مل يريا ومل يسميا من شهدا على شهادته قال أجل 

وهكذا نقول يف احلديث كله قال فقلت له وقد كلمين يف حديث ابن شهاب كالم من كأنه مل يعلم فيه 
ه شيء خيالفه ومل نعرف ثقة ثبتا خيالفه وهو أوىل أن ومن حديث ابن شهاب هذا عند ابن شهاب وفي

تصري إليه منه يف حديث ابن شهاب قال فكان ذاهبا عند ابن شهاب قلت نعم أخربنا مسلم بن خالد 
عن ابن جريج عن ابن شهاب أنه قال احلديث الذي رويت عن حفصه وعائشة عن النيب صلى اهلل عليه 

من  وسلم قال ابن جريج فقلت له أمسعته  
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عروة بن الزبري قال ال إمنا أخربنيه رجل بباب عبد امللك بن مروان أو رجل من جلساء عبد امللك ابن   
فقلت له أفرأيت لو كنت ترى احلجة تقوم باحلديث املرسل مث علمت أن ابن  :مروان قال الشافعي

بأن خيرب أنه قبله عن رجل ال يسميه ولو شهاب قال يف احلديث ما حكيت له أتقبله قال ال هذا يوهنه 
فقال أفليس يقبح أن يدخل رجل يف صالته مث خيرج منها قبل أن  :عرفه لسماه أو وثقه قال الشافعي
يصلى ركعتني ويف صوم فيخرح منه قبل أن يتم صوم يوم أو يف طواف فيخرج منه قبل أن يكمل سبعا 



ج به إىل أن تكلم كالم أهل اجلهالة قال الذي قلت فقلت له وقد صرت إذ مل جتد حجة فيما كنت حتت
أحسن قلت أتقول أن يكمل الرجل ما دخل فيه قال نعم قلت وأحسن منه أن يزيد على أضعافه قال 

أجل قلت أفتوجبه عليه قال ال قلت له أفرأيت رجال قويا نشيطا فارغا ال يصوم يوما واحد تطوعا أو ال 
قبح فعال أم من طاف فلم يكمل طوافا حىت قطعه من عذر فلم ينب يطوف سبعا أو ال يصلى ركعة هو أ

أو صنع ذلك يف صوم أو صالة قال الذي امتنع من أن يدخل من ذلك سيء قلت أفتأمره إذا كان فعله 
أقبح أن يصلى ويصوم ويطوف تطوعا أمرا توجبه عليه قال ال قلت فليس قولك أحسن وأقبح من 

و موضع اختيار قال نعم فلم يدخل االختيار يف موضع احلجة وقد أجزنا موضع احلجة بسبيل ههنا إمنا ه
له قبل أن نقول هذا ما اخترت له وأكثر قلنا ما حنب أن يطيق رجل صوما فيأتى عليه شهر ال يصوم 

بعضه وال صالة فيأتى عليه ليل وال هنار إال تطوع يف كل واحد منهما بعدد كثري من الصالة وما يزيد 
شيئا إال كان خريا له وال ينقص منه أحد إال واحلظ له يف ترك النقص ولكن ال جيوز لعامل  يف ذلك أحد

أن يقول لرجل هذا معيب وهذا مستخف واالستخفاف والعيب بالنية والفعل وقد يكون الفعل والترك 
ب ممن ال يستخف فقال فيما قلت من الرجل خيرج من التطوع يف الصالة أو الصوم أو الطواف فال جي

عليه قضاؤه خرب يلزم أو قياس يعرف قلت نعم قال فاذكر بعض ما حيضرك منها قلنا أخربنا سفيان عن 
طلحة بن حيىي عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم املؤمنني قالت دخل على رسول اهلل صلى اهلل 

ل الشافعيعليه وسلم فقلت إنا خبأنا لك حيسا فقال أما أين كنت أريد الصوم ولكن قربيه قا فقال  :
فقلت له ليس فيما حفظت عن سفيان يف احلديث وأنا  :قد قيل إنه يصوم يوما مكانه قال الشافعي

 أسألك قال فسل قلت 
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أرأيت من دخل يف صوم واجب عليه من كفارة أو غريها له أن يفطر ويقضى يوما مكانه قال ال قلت   
عندك بالصوم كمن وجب عليه أجيوز أن تقول من غري ضرورة مث  أفرأيت إن كان من دخل يف التطوع

يقضى قال ال قلت ولو كان هذا يف احلديث وكان على معىن ما ذهبت إليه كنت قد خالفته قال فلو 



كان يف احلديث أحيتمل معىن غري أنه واجب عليه أن يقضيه قلت نعم حيتمل إن شاء تطوع يوما مكانه 
روى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ما يدل على ما وصفت قلت نعم أخربنا  قال وأياما أفتجد يف شيء

سفيان عن ابن أيب لبيد قال مسعت أبا سلمة بن عبد الرمحن يقول قدم معاوية بن أيب سفيان املدينة فبينما 
هو على املنرب إذ قال يا كثري بن الصلت اذهب إىل عائشة فسلها عن صالة رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم بعد العصر قال أبو سلمة فذهبت معه إىل عائشة وبعث ابن عباس عبد اهلل بن احلرث بن نوفل 

معنا فأيت عائشة فسأهلا عن ذلك فقالت له اذهب فسل أم سلمة فذهبت معه إىل أم سلمة فسأهلا فقالت 
تني مل أكن أم سلمة يدخل علي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى عندي ركع

أراه يصليهما قالت أم سلمة فقلت يا رسول اهلل لقد صليت صالة مل أكن أراك تصليها قال إين كنت 
وثابت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال أحب  :أصلى ركعتني قبل الظهر وأنه قال الشافعي

ملداومة على عمل كان يعمله فلما شغل األعمال إىل اهلل تعاىل أدومها وإن قل وإمنا أراد واهلل تعاىل أعلم ا
عنه عمله يف أقرب األوقات منه ليس أن ركعتني قبل العصر واجبتان وال بعدها وإمنا مها نافلة وقال عمر 

بن اخلطاب من فاته شيء من صالة الليل فليصله إذا زالت الشمس فإنه قيام الليل ليس أنه يوجب قيام 
حترى فصلى فليفعل أخربنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر  الليل وال قضاءه ولكن يقول من أراد

أن عمر نذر أن يعتكف يف اجلاهلية فسأل النيب صلى اهلل عليه وسلم فأمره أن يعتكف يف اإلسالم وهو 
على هذا املعىن واهلل تعاىل أعلم أنه إمنا أمره إن أراد أن يسبق باعتكاف اعتكف ومل مينعه أنه نذره يف 

أخربنا الدراوردي وغريه عن جعفر بن حممد عن أبيه رضي اهلل تعاىل عنهما عن جابر أن النيب  اجلاهلية
صلى اهلل عليه وسلم صام يف سفره إىل مكة عام الفتح يف شهر رمضان وأمر الناس أن يفطروا فقيل له 

سوا فلما إن الناس صاموا حني صمت فدعا بإناء فيه ماء فوضعه على يده وأمر من بني يديه أن حيب
 حبسوا وحلقه من وراءه رفع اإلناء إىل فيه فشرب ويف حديثهما أو حديث أحدمها وذلك بعد 
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العصر أخربنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهلل قال خرج النيب صلى   
ئم مث رفع إناء فيه ماء فوضعه على يده اهلل عليه وسلم من املدينة حىت إذا كان بكراع الغميم وهو صا

فقال  :وهو على الرحل فحبس من بني يديه وأدركه من وراءه مث شرب والناس ينظرون قال الشافعي
هذا يف شهر رمضان قلت فذلك أوكد للحجة عليك أنه إذا كان له أن يفطر يف السفر يف شهر رمضان 

فيجزى عنه من أفطر قبل أن يستكمله دل هذا على ال علة غريه برخصة اهلل وكان له أن يصوم إن شاء 
معىن قويل من أنه ملا كان له قبل الدخول يف الصوم أن ال يدخل فيه كان بالدخول فيه يف تلك احلال 

غري واجب عليه بكل حال وكان له إذا دخل فيه أن خيرج منه بكل حال كما فعل رسول اهلل صلى اهلل 
أن يكون هكذا من الفرض الذي له تركه يف ذلك الوقت إىل أن عليه وسلم فالتطوع بكل وجه أوىل 

يقضيه يف غريه قال فتقول هبذا قلت نعم أقوله اتباعا ألمر النيب صلى اهلل عليه وسلم وما كان ملؤمن وال 
مؤمنة إذا قضى اهلل ورسوله أمرا أن يكون هلم اخلرية من أمرهم قال يل فقد ذكر يل أنك حتفظ يف هذا 

ض أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقلت له الذي جئتك به أقطع للعذر وأوىل أن أثرا عن بع
تتبعه من األثر قال فاذكر األثر قلت فإن ذكرته مبا ثبت مبثله عن واحد من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل 

خلطأ قال عليه وسلم ومل تأت بشيء خيالفه ثابت عن واحد منهم تعلم أن فيما قلنا احلجة ويف خالفه ا
فاذكره قلت أخربنا مسلم وعبد اجمليد عن ابن جريج عن عطاء بن أيب رباح أن ابن عباس كان ال يرى 

بأسا أن يفطر اإلنسان يف صيام التطوع ويضرب لذلك أمثاال رجل قد طاف سبعا ومل يوفه فله ما 
عن ابن جريج  احتسب أو صلى ركعة ومل يصل أخرى فله أجر ما احتسب أخربنا مسلم وعبد اجمليد

عن عمرو بن دينار قال كان ابن عباس ال يرى باإلفطار يف صيام التطوع بأسا أخربنا مسلم وعبد اجمليد 
عن ابن جريج عن الزبري عن جابر أنه كان ال يرى باإلفطار يف صيام التطوع بأسا أخربنا عبد اجمليد عن 

ينتصف النهار أو قبله فيقول هل من غداء ابن جريج عن عطاء عن أيب الدرداء أنه كان يأيت أهله حني 
 فيجده أوال جيده فيقول ألصومن هذا اليوم فيصومه وإن كان 
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مفطرا وبلغ ذلك احلني وهو مفطر قال ابن جريج أخربنا عطاء وبلغنا أنه كان يفعل ذلك حني يصبح   
قال الشافعي مفطرا حىت الضحى أو بعده ولعله أن يكون وجد غداء أو مل جيده يف قوله يصبح  :

وهذا ال جيزيء يف صوم واجب حىت  :مفطرا يعين يصبح مل ينوه صوما ومل يطعم شيئا قال الشافعي
ينوي صومه قبل الفجر أخربنا الثقات من أصحابنا عن جرير بن عبد اجمليد عن قابوس بن أيب ظبيان عن 

فسئل عن ذلك فقال إمنا هو تطوع فمن  أبيه قال دخل عمر ابن اخلطاب املسجد فصلى ركعة مث خرج
شاء زاد ومن شاء نقص أخربنا غري واحد من أهل العلم بإسناد ال حيضرين ذكره فيما يثبت مثله عن 

علي بن أيب طالب رضي اهلل تعاىل عنه مثل معىن ما روى عن عمر ال خيالفه أخربنا سفيان بن عيينة عن 
با ذر يكثر الركوع والسجود فقيل له أيها الشيخ تدرى على ابن أيب جنيح عن أبيه قال حدثين من رأي أ

شفع تنصرف أم على وتر قال لكن اهلل يدرى أخربنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد احلذاء عن أيب متيم 
املنذري عن مطرف قال أتيت بيت املقدس فإذا أنا بشيخ يكثر الركوع والسجود فلما انصرف قلت 

فع انصرفت أم على وتر فقال إنك قد كفيت حفظه وإىن ألرجو أين إنك شيخ وإنك ال تدري على ش
ال أسجد سجدة إال رفعين اهلل هبا درجة أو كتب يل هبا حسنة أو مجع يل كلتيهما قال عبد الوهاب 
قول أيب ذر لكن اهلل يدري وقوله قد كفيت  :الشيخ الذي صلى وقال املقالة أبو ذر قال الشافعي

ويتوسع وإن مل يعلم هو واهلل أعلم وهذا ال يتسع يف الفرض إال أن ينصرف على حفظه يعىن علم اهلل به 
وقلت مذهبك فيما يظهر اتباع الواحد من أصحاب رسول اهلل  :عدد ال يزيد فيه وال قال الشافعي
صلى اهلل عليه وسلم إذا مل خيالفه غريه من روايتك وراية أصحابك الثابتة عندهم ما وصفت عن علي 

 ذر من الرواية اليت ال يدفع عامل أهنا غاية يف الثبت روينا عن ابن عباس وحنن وأنت نثبت وعمر وأيب
روايتنا عن جابر بن عبد اهلل ويروى عن أيب ذر عدد من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما 

على أصل مذهبك  يوافق ما قلنا فلو مل يكن يف هذا داللة من سنة مل يكن فيه إال اآلثار وأيا كان مل يك
 أن تقول قولنا فيه وأنت تروى عن عمر إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب 
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املهر وتقول ولو تصادقا أنه مل ميسها وجب املهر والعدة اتباعا لقول عمر فترد على من خالفه وقد   
ن قبل أن متسوهن وقد فرضتم خالفه ابن عباس وشريح وتأول حجة لقول اهلل تعاىل وإن طلقتموهن م

هلن فريضة فنصف ما فرضتم ولقوله فما لكم عليهن من عدة تعتدوهنا قالوا إمنا أوجب اهلل املهر والعدة 
يف الطالق باملسيس فقلت ال تنازع عمر وال تتأول معه بل تتبعه وتتبع ابن عباس يف قوله من نسى من 

ذي هنى عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف الطعام أن نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما ويف قوله ما ال
يباع حىت يقبض مث يقول برأيه وال أحسب كل شيء إال مثله فقلت ال جيوز أن يباع شيء أشترى حىت 
يقبض اتباعا البن عباس وتروى ذلك حجة على من خالفك إذا كان معك قول ابن عباس وتروى عن 

د خالف عمر وحتتج به عليه وترى لك فيه حجة على من خالفك مث علي رضي اهلل عنه يف امرأة املفقو
تدع عمر وعليا وابن عباس وجابرا وأبا ذر وعددا من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم متفقة 
أقاويلهم وأفعاهلم وختالفهم على أقاويلهم بالقياس مث ختطيء القياس أرأيت ال ميكن أحدا يف قول واحد 

يك قياسا صحيحا ومعهم دالئل السنة اليت ليس ألحد خالفها قال أفتكون صالة منهم أن يدخل عل
ركعة واحدة قلت مسألتك مع ما وصفت من األخبار جهالة أو جتاهل فإن زعمت أن لنا ولك أن 

نكون متكلمني مع سنة أو أثر عن بعض أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم فقد سألت يف موضع مسألة 
يلهم غاية ينتهى إليها ال جتاوز وإن مل يكن معها سنة مل يكن ملسألتك موضع قال وإن زعمت أن أقاو

أفرأيت إن كنعت عن القول يف الصيام والطواف وكلمتك يف الصالة وزعمت أين ال أقيس شريعة 
بشريعة وال يكون ذلك لك فلما مل أجد يف الصوم حديثا يثبت خيالف ما ذهبت إليه وال يف الطواف 

لكالم فيهما قلت ورجعت إىل إجازة أن خيرج من صوم التطوع والطواف فقال بل أقف وكنعت عن ا
فيه قلت أفتقبل من غريك الوقوف عند احلجة قال لعلى سأجد حجة فيما قلت قلت فإن قال لك غريك 

فلعلى سأجد احلجة عليك فال أقبل منك أيكون ذلك له وبايده وقوفك واخلرب الذي يلزم مثله عندك 
الف قولك فإن قال فإن قلت لك يف الصالة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال صالة الليل ثابت خب

والنهار مثىن مثىن يسلم بني كل ركعتني قلت فأنت ختالف هذا فتقول صالة النهار أربع وصالة الليل 
وأنت مثىن قال حبديث قلت فهو إذن خيالف هذا احلديث فإيهما الثابت قلت فاقتصر على صالة الليل 

تعرف احلديث فيها وتثبته قلت نعم وليست لك حجة فيه إن مل تكن عليك قال وكيف قلت إمنا سن 
 رسول اهلل 
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صلى اهلل عليه وسلم أن تكون صالة الليل مثىن ملن أراد صالة جتاوز مثىن فأمر بأن يسلم بني كل   
صلى أقل من مثىن وال أكثر قال وأين أجاز أن يصلى ركعتني لئال تشتبه بصالة الفريضة ال أنه حرام أن ي

أقل من مثىن قلت يف قوله فإذا خشى الصبح صلى واحدة يوتر هبا ما قد صلى فقد صلى ركعة واحدة 
منفردة وجعلها صالة وقد روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان 

إال يف أخراهن وروى ابن عباس أن النيب صلى اهلل عليه وسلم يوتر خبمس ركعات ال يسلم وال جيلس 
سلم من الركعة والركعتني وأخرب أن وجه الصالة يف التطوع أن تكون مثىن ومل حيرم أن جتاوز مثىن وال 

تقصر عنه قال فإن قلت بل حرم أن ال يصلي إال مثىن قلت فأنت إذن ختالف أن زعمت أن الوتر واحدة 
ث ال يفصل بسالم بينهن أو أكثر فليس واحدة وال ثالث مثىن قال فقال بعض من وإن زعمت أنه ثال

حضره من أصحابه ليس الذي ذهب إليه من هذا حبجة عليك عنده فما زال الناس يأمرون بأن يصلوا 
قلت له حنن  :مثىن وال حيرمون دون مثىن فإذا جاز أن يصلى غري مثىن قلت فلم أحتج به قال الشافعي

عون على إمنا حيب للرجل إذا قرأ السجدة طاهرا أن يسجد وأنت توجبها عليه أفسجدة ال وأنت جمم
قراءة فيها أقل أم ركعة قال هذا ستة وأثر قلت له وال يدخل على السنة وال األثر قال ال قلت فلم 

ليه وسلم أدخلته علينا يف السنة واألثر وإذا كانت سجدة تكون صالة ومل تبطلها بقول النيب صلى اهلل ع
صالة الليل مثىن ألنه مل يبلغ هبا أن جياوز هبا مثىن فيقصر هبا على مثىن فكيف عبث أن نقول أقل من مثىن 

وأكثر من سجدة صالة قال فإن قلت السجود واجب قلنا فذلك أوكد للحجة عليك أن جيب من 
سول اهلل صلى اهلل عليه الصالة سجدة بال قراءة وال ركوع مث تعيب أن جيوز أكثر منها قلت له سجد ر

:وسلم سجدة شكرا هلل عز وجل قال الشافعي أخربنا بذلك الدراوردي وسجد أبو بكر شكرا هلل  
تبارك وتعاىل حني جاءه قتل مسيلمة وسجد عمر حني جاءه فتح مصر شكرا هلل جل امسه فإذا جاز أن 

جال ذهب يف قول اهلل تبارك يتطوع هلل بسجدة فكيف كرهت أن يتطوع بأكثر منها وقلت له ولو أن ر
وتعاىل يف املزمل حني خفف قيام الليل ونصفه قال فاقرءوا ما تيسر منه يعين صلوا ما تيسر أن يكون 



جعل ذلك إليهم فيما قد وضع عنهم فرضه بال توقيت كان أقرب إىل أن يشبه أن يكون هذا له حجة 
مها بركعة يف الليل مل يزيدوا عليها واهلل تعاىل أعلم منك وقد أوتر عثمان بن عفان وسعد وغري  
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أخربنا عبد اجمليد عن ابن جريج قال أخربين عتبة بن حممد بن احلرث أن كريبا موىل ابن عباس أخربه   
أنه رأى معاوية صلى العشاء مث أوتر بركعة مل يزد عليها فأخرب ابن عباس فقال أصاب أي بىن ليس أحد 

ية هي واحدة أو مخس أو سبع إىل أكثر من ذلك الوتر ما شاء أخربنا عبد اجمليد عن منا أعلم من معاو
ابن جريج عن زيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رجال سأل عبد الرمحن التيمي عن صالة طلحة 

قال إن شئت أخربتك عن صالة عثمان قال قلت ألغلنب الليلة على املقام فقمت فإذا برجل يزمحين 
فنظرت فإذا عثمان قال فتأخرت عنه فصلى فإذا هو يسجد سجود القرآن حىت إذا قلت هذه متقنعا 

فقال فما حجتك على صاحبك الذي خالف  :هوادي الفجر فأوتر بركعة مل يصل غريها قال الشافعي
مذهبك قلت له حجيت عليك حجيت عليه ولو سكت عن مجيع ما احتججت به عليك سكات من مل 

على لسان نفسك قال وأين قلت هل تعدو النافلة من الصالة والطواف من الصيام  يعرفه كنت حمجوجا
كما قلت من أهنا مل جيب على الرجل الدخول فيها فدخل فيها فقطعها أن ال يكون عليه بدهلا إذا مل 
 يكن أصلها مما يلزمه تأديته أو تكون غري واجبة عليه فإذا دخل فيها وجبت بدخوله فيها فلزمه متامها

قال ما تعدو واحدا من هذين قلت فقوله خارج من هذين قال وكيف قلت يزعم أن من قطع صالة أو 
صياما أو طوافا من غري عذر يلزمه أن يقضيه كما يلزمه قضاء املفروض عليه من هذا كله ومن قطع من 

ة كما يلزمه إذا عذر مل يزمه أن يقضيه وهو يزعم يف املفروض عليه أنه يلزمه إذا قطعه من علة أن يقضي
قطعه من غري عذر قال ليس لقائل هذا حجة حيتاج عامل معه إىل مناظراته وقد كنت أعلم أنه يوافقنا منه 

يف شيء وخيالفنا يف شيء مل أعرفه حىت ذكره قلت فهكذا قوله قال فلعل عنده فيه أثرا قلنا فيوهم أن 
وافق قوله ال ترى أنت له فيه حجة وال أثرا قال عنده أثرا وال يذكره وأنت تراه يذكر من اآلثار ما ال ي

فقال فبقيت لنا عليك حجة وهي أنك تركت فيها بعض األصل الذي ذهبت إليه قال  :الشافعي



فقلت وما هي قال أنت تقول من تطوع حبج أو عمرة فدخل فيهما مل يكن له اخلروج  :الشافعي
من صالة وطواف وصوم قلت الفرق الذي ال  منهما ومها نافلة فما فرق بني احلج والعمرة وغريمها

أعلمك وال أحد خيالف فيه قال فما هو قلت أفرأيت من أفسد صالته أو صومه أو طوافه أميضى يف 
 واحد منها أو يستأنفها قال بل يستأنفها قلت ولو مضى يف صالة فاسدة أو 
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ومضى مصليا أو طائفا مل جيز قال نعم قلت  صوم أو طواف مل جيزه وكان عاصيا ولو فسدت طهارته  
يؤمر باخلروج منها قال نعم قلت أفرأيت إذا فسد حجه وعمرته أيقال له أخرج منهما فإنه ال جيوز له 
أن ميضى يف واحد منهما وهو فاسد قال ال قلت ويقال له اعمل للحج والعمرة وقد فسدا كما تعمله 

جج قابال واعتمر وافتد قال نعم قلت أفترامها يشبها شيئا مما صحيحا ال تدع من عمله شيئا للفساد واح
 وصفت واهلل أعلم 

بسم اهلل الرمحن الرحيم    
 

===== 
 

  


